Na temelju članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje
provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15. i 19/17) i članka 46. Statuta
Općine Gola („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13. i 3/18),
općinski načelnik Općine Gola dana 29. siječnja 2020. godine donio je
ODLUKU
o načinu raspodjele raspoloživih sredstava namijenjenih financiranju
programa i projekata udruga na području Općine Gola u 2020. godini
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju
programa i projekata udruga i neprofitnih organizacija u području sporta, kulture,
te drugim područjima od interesa za Općinu Gola za 2020. godinu u ukupnom
iznosu 1.320.000,00 kuna.
Sredstva su u Proračunu Općine Gola za 2020. raspoređena kako slijedi:
a) Glava 00305, Program 1013, Aktivnost 101301, - službe rekreacije i sporta u
iznosu 680.000,00 kuna,
b) Glava 00305, Program 1012, Aktivnost 101201 - službe kulture u iznosu
240.000,00 kuna,
c) Glava 00305, Program 1014, Aktivnost 101401 donacije ostalim udrugama u
iznosu 120.000,00 kuna,
d) Glava 00305, Program 1014, Aktivnost 101401 donacije vjerskim zajednicama u
iznosu 280.000,00 kuna.
Članak 2.
Sredstva navedena u članku 1. ove Odluke raspodijeliti će se na temelju Javnog
natječaja za financiranje programa javnih potreba u sportu na području Općine
Gola, Javnog natječaja za financiranje provedbe
programa/projekata javnih
potreba u kulturi na području općine Gola, Javnog natječaja za financiranje
provedbe programa udruga civilnog društva i Javnog natječaja za financiranje
provedbe programa vjerskih zajednica na području Općine Gola za 2020. godinu (u
daljnjem tekstu: Natječaji) čiji je nositelj Jedinstveni upravni odjel Općine Gola u
skladu s dokumentacijom za provedbu Natječaja koja je sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.
Dokumentacija za provedbu Natječaja iz članka 2. ove Odluke obuhvaća:
1.
2.
3.
4.
5.

Tekst Javnog poziva,
upute za prijavitelje,
obrasce za prijavu projekta,
obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta
obrasce za provedbu projekta i izvještavanje.

Obrasci za prijavu projekta su:
3.1.Obrazac opisa programa ili projekta,
3.2.Obrazac proračuna programa ili projekta

6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
7. Obrazac izjave o urednom ispunjavanju obveza iz prethodnog razdoblja
9.1. Obrazac izjave o partnerstvu (kada je primjenjivo).
Obrasci za provedbu projekta i izvještavanje su:
8. Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta
9.1. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
9.2.Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta.
Članak 4.
Općina Gola nadležna je za provedbu postupka.
Općina Gola osnovati će Povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru pisanih uvjeta
natječaja te provesti otvaranje zaprimljenih prijava.
Općina Gola osnovati će Povjerenstvo za ocjenjivanje zaprimljenih projektnih prijava
koje su uspješno ispunile provjeru propisanih uvjeta natječaja.
Članovi povjerenstava iz ovog članka radit će sukladno proceduri navedenoj u
Uputama za prijavitelje i Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa
za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gola.
Povjerenstva Općine Gola imenuje općinski načelnik.
Članak 5.
Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja projekata, općinski načelnik donosi
Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga po pojedinom
natječaju.
Na temelju odluke iz stavka 1. ovog članka, s nositeljem projekta sklapaju se
pojedinačni ugovori.
Sredstva se uplaćuju na žiro račune udruga kojima su odobrena sredstva.
Članak 6.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Gola i
povjerenstva iz članka 4. ove Odluke.
Članak 7.
Ova Odluka i dokumentacija za provedbu javnog natječaja objavljuje se u cijelosti
na mrežnim stranicama Općine Gola kao davatelja financijskih sredstava
www.gola.hr
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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