Na temelju članka 30. Statuta općine Rugvica (Službeni glasnik općine Rugvica br. 2/13 i 6/13),
Općinsko vijeće općine Rugvica na svojoj 2. sjednici održanoj 04.05.2015. godine, donijelo je
NATJEČAJ ZA DODJELU SREDSTAVA ZA
ORGANIZACIJU MANIFESTACIJA

1. Predmet natječaja je dodjela sredstava iz proračuna općine Rugvica namijenjenih
sufinanciranju manifestacija od interesa za općinu Rugvica.
2. Pravo sudjelovanja imaju sve udruge registrirane na području općine Rugvica. Ako je udruga
registrirana na području općine Rugvica tijekom 2014.godine temeljem natječaja za dodjelu
sredstava za organizaciju manifestacija u 2014.godini dobila određena novčana sredstva, ista
ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju pod uvjetom da je do 04.05.2015.godine dostavila
izviješće o namjenskom trošenju dodijeljenih sredstava po natječaju iz 2014.godine.
3. Prilikom javljanja na natječaj udruge su dužne priložiti slijedeću dokumentaciju
a) dokaz da su registrirane na području općine, te kratak opis djelatnosti kojom se, u skladu
sa svojim Statutom, bave
b) opis manifestacije koju planiraju organizirati ili su je do objave natječaja organizirale. U
opisu manifestacije moraju navesti:
- vrijeme i mjesto održavanja
- očekivani broj sudionika (grupa ili pojedinaca), prostori od kuda dolaze (unutar RH ili
inozemstva)
- očekivani broj posjetitelja (publike, građana)
- financijski plan sa očekivanim izvorima prihoda i argumentiranim rashodima
- u čemu se, prema mišljenju predlagača, ogleda interes općine Rugvica kao jedinice
lokalne samouprave, odnosno stanovnika općine kod organizacije i održavanja
manifestacije (priredbe, događaja).
4. Ukupna sredstva proračuna za ovu namjenu iznose 50.000,00 kuna.
Povjerenstvo koje će ocjenjivati dostavljene zahtjeve će općinskom vijeću predložiti dodjelu
pojedinačnih novčanih iznosa, a Općinsko vijeće donosi konačnu odluku.
Vijeće može odlučiti da se ne raspodjele sva sredstva planirana u proračunu.
Najveći pojedinačni iznos je 10.000,00 kuna po manifestaciji.
Više od ovog iznosa može se dodijeliti samo ako više udruga podnosi zajednički zahtjev za
organizaciju manifestacije koja se sastoji od više vrsta događaja (npr. sportskih, kulturnih i
slično).
5. Udruge koje ostvare pravo na sredstva po natječaju dužne su nakon organizacije priredbe
podnijeti izvještaj i dokumentirati namjensko trošenje dodijeljenih sredstava.
6. Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava je 31.05.2015. godine.
7. Natječaj će se objaviti u Dugoselskoj kronici i na internetskoj stranici Općine Rugvica.
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