ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA SISKA

UPUTE ZA PRIJAVITELJE JAVNOG POZIVA

ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA SUFINANCIRANJE
PROGRAMA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO U PODRUĈJU SPORTA GRADA
SISKA ZA 2016. GODINU U 2. AKTIVNOSTI ZAJEDNICE:
- REDOVITA DJELATNOST UDRUGA -

U Sisku, rujan 2016. godine

1. JAVNI

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA
SUFINANCIRANE PROGRAMA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO NA
PODRUĈJU SPORTA GRADA SISKA U 2. AKTIVNOSTI ZAJEDNICE –
REDOVITA DJELATNOST UDRUGA

1.1.

Grad Sisak ima bogatu sportsku tradiciju, osobito u realizaciji programa
Školskog sporta, sportskih manifestacija od posebnog interesa za grad Sisak,
ali posebno natjecateljskog sporta u raznim sportovima (treninzi i redovita
natjecanja sisačkih sportaša), kao i na području sportske rekreacije građana.
Sukaldno Zakonu o sportu posebni naglasak u provođenju Programa potvrđuje
se kroz školski sport.
Opće je poznato da bavljenje tjelesnom aktivnosti kroz sportske sadržaje
donosi višestruku korist svakom pojedincu, ali i zajednici u cijelini. Redovita
aktivnost pridonosi zdravlju pojedinaca svih životnih dobi, a naročito mlađim
generacijama. Dakle, svi to znamo, čak je i znanstveno obrađeno, a ipak se
nedovoljno pažnje posvećuje razvoju svijesti o važnosti bavljenja sportom
kako u školama, tako općenito u društvu.
Važno je uključivanje što većeg broja najmlađih u sportske i tjelovježbene
aktivnosti, odnosno stvaranje navike svakodnevnog tjelesnog vježbanja.
Najmlađe uzraste bi trebalo pod stručnim nadzorom učiti o osnovnim
elementima raznih sportova na pedagoški i kineziološki primjeren način.
Ovim programom želi se utjecati na navedene probleme na slijedeće načine:
- Ulaganjem u mlade sportaše,
- Osiguravanjem sredstava za pokrivanje osnovnih troškova natjecanja
sportskih udruga – klubova
- Unapređenjem postojeće sportske kvalitete u sportskim udrugama –
klubovima u redovitom natjecanju,
- Unapređenjem postojećih sportsko materijalnih uvjeta rada u sportskim
udrugama – klubovima u redovitom natjecanju
- Uključivanjem u sport što više građana, posebno djece i mladeži.

1.2.

Ciljevi i provedba natjeĉaja
Opći cilj ovog Poziva je dostava prijedloga Programa sportskih udruga klubova na području grada Siska koji će, kroz programe redovite djelatnosti,
omogućiti osiguravanje sredstava za pokrivanje osnovnih troškova natjecanja
sportskih udruga – klubova, unapređenje postojeće sportske kvalitete u
sportskim udrugama – klubovima u redovitom natjecanju te unapređenje
postojećih sportsko materijalnih uvjeta rada u sportskim udrugama –
klubovima u redovitom natjecanju i uključivanje u sport što više građana,
posebno djece i mladeži i na taj način poticati bavljenje sportom i stvaranje
pozitivnih navika mladih ljudi.

1.3.

Prioritetna podruĉja koja se sufinanciraju putem ovog javnog poziva:
-

1.4.

REDOVITA DJELATNOST UDRUGA
pokrivanje osnovnih troškova natjecanja
ostali troškovi realizacije programa u smislu unapređenja
sportsko materijalnih uvjeta rada u sportskim udrugama

Planirani iznos i ukupna vrijednost natjeĉaja
Za sufinanciranje projekata i programa u okviru ovog Javnog poziva, a
temeljem Odluke Gradskog vijeća grada Siska od dana 10. lipnja 2016. godine,
predviđaju se sredstva za potrebe realizacije Programa redovite djelatnosti
udruga unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Siska za 2016. godinu
u iznosu od
300.000,00 kuna
(slovima: tristotisućakuna i 00/00 lipa).

2.

FORMALNI UVJETI JAVNOG POZIVA

2.1.

Prihvatljivi prijavitelji: tko moţe podnijeti Prijavu?
-

Pravo podnošenja prijave Programa imaju sportske udruge – klubovi
koji su članovi Zajednice sportskih udruga grada Siska, a čiji su
Programi uvršteni u Financijski plan Zajednice sportskih udruga grada
Siska za 2016. godinu za realizaciju Programa redovite djelatnosti
udruga unutar 2. aktivnosti Zajednice, a za potrebe Programa javnih
potreba u sportu Grada Siska za 2016. godinu, temeljem Strategije i
kriterija raspodjele sredstava u sportu grada Siska te formalno i
suštinski ispravne Prijave na Javni poziv Zajednice za sufinanciranje
programa i projekata od interesa za opće dobro na području sporta
grada Siska za 2016. godinu objavljenog 29. siječnja do 29. veljače
2016. godine.

Da bi Prijava i Program mogli biti uvršteni u Program i interes za opće dobro u
području sporta, Predlagatelj mora zadovoljavati posebne i opće uvjete te dostaviti
dokumentaciju koja se po istima traži.

2.2.

Pravo prijave na Javni poziv nemaju:
-

Udruge koje ne ispunjavaju uvjete iz točke 2.1. ovih Uputa za
prijavitelje
Udruge koje su nenamjesnki trošile predhodno dodijeljena sredstva iz
Programa javnih potreba Zajednice sportskih udruga grada Siska
Udruge koje su u stečaju

2.3.

Opći uvjeti – dokumentacija
-

-

-

2.4.

Prihvatljivi troškovi koje će se sufinancirati ovim Javnim pozivom su troškovi
koji su neposredno povezani uz provedbu pojedinih aktivnosti predloţenih
programa ili projekata unutar redovite djelatnosti udruga, kao što su:
-

-

2.5.

Popunjeni obrasci koji su sastavni dio ovog Javnog poziva,
Preslika Rješenja o upisu u Registar udruga RH koje dokazuje mandat
osoba o zastupanju,
Presliku izvatka o upisu u Registar sportskih djelatnosti pravnih osoba
RH,
Presliku Izvatka o upisu u Registar neprofitnih organizacija
Ministarstva financija RH,
Potvrda o nepostojanju poreznog duga,
Presliku isprave kojom se dokazuje stručna osposobljenost osoba –
trenera koje će realizirati prijavljeni Program za udruge – klubove
(Diploma i/ili Licenca nadležnog saveza)
Preslika dokumenta kojim se dokazuje da su navedeni treneri prijavljeni
nadležnom savezu kao treneri odgovarajuće uzrasne kategorije za
natjecateljsku sezonu 2016./2017.,
Polugodišnje programsko i detaljno financijsko Izvješće
(od 01.01.2016.- 30.06.2016. godine)
Program rada sa detaljno razrađenim Financijskim planom redovitih
aktivnosti (troškovi službenih natjecanja te ostali troškovi realizacije
redovitih aktivnosti) za razdoblje od 01.07.2016.- 31.12.2016. godine s
posebno naznačenim prihvatljivim troškovima za koje se traži
sufinanciranje temeljem Prijave na ovaj Javni poziv.

osnovni troškovi natjecanja – kotizacije, članarine, troškovi sudaca,
delegata, i ostalih službenih osoba na službenim natjecanjima, troškovi
prijevoza na gostujuća službena natjecanja (preko 40 km), troškovi
registracije igrača i licenciranja trenera,
troškovi pripreme i održavanja sportskih terena za treninge i natjecanja
sportaša,
troškovi nabavke opreme nužne za provedbu Programa,
ostali troškovi koji su izravno vezani za provedbu aktivnosti Programa.

Neprihvatljivi troškovi
Neprihvatljivi troškovi koji se ne mogu financirati iz ovog Programa:
- troškovi kamata na dug,
- stavke koje se već financiraju iz javnih izvora,
- kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno
provođenje, programa ili projekata kada se vlasništvo mora prenijeti na
korisnika financiranja,
- zajmovi trećim stranama ( drugim organizacijama ili pojedincima),
- kupnja rabljene opreme, strojeva i namještaja,
- donacije u dobrotvorne svrhe,
- drugi troškovi koji nisu u neposrednoj povezanosti sa sadržajem i
ciljevima projekta,
- dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova.

3.

KAKO SE PRIJAVITI

Za Prijavu je potrebno ispuniti Opći i Programski obrazac i priložiti potrebnu
dokumentaciju.
Prijave kojima nedostaje neki od propisanih dokumenata neće se uzimati u
razmatranje.

3.1.

Opći obrazac nositelja Programa

Opći obrazac Programa dio je obvezne dokumentacije, a sadrži podatke o nositelju –
Prijavitelju Programa koji se predlaže za sufinaciranje.

3.2.

Programski obrazac

Sadrži opis Programa i proračuna i dio obvezne dokumentacije, a sadrži podatke o
sadržaju i programu aktivnosti za koje se traži sufinanciranje te svim izravnim i neizravnim
troškovima realizacije Programa.

3.3.

Gdje poslati Prijavu

Popunjene obrazce i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirantom obliku.
Prijava u papirantom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe
ovlaštene za zastupanje i ovjerene službenim pečatom Udruge.
Dokumentacija za provedbu Programa dostavlja se poštom ili neposrednom dostavom
u zapečaćenoj omotnici na adresu:
Zajednica sportskih udruga grada Siska
Trg grada Heidenheima br. 1, 44 000 Sisak
s napomenom
za Javni poziv za provedbu Programa od interesa za opće dobro na podruĉju sporta
grada Siska u 2. aktivnosti Zajednice – Redovita djelatnost udruga,
a zaključno do
28. listopada 2016. godine.
Prijava je dostavljena u roku ako je na prijavnom pečatu vidljivo da je zaprimljena u
pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu Natječaja.
Sve Prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

3.4.

Kome se obratiti ukoliko imate pitanja

Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se poslati elektroničkim putem, slanjem upita na
adresu elektroničke pošte zsugs@hi.t-com.hr ili osobno u uredu Zajednice i to najkasnije 15
dana prije isteka roka Javnog poziva.
U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih Prijavitelja, Davatelj sredstava
ne može davati prethodna mišljenja o prihvatiljivosti Prijavitelja ili troškova navedenih u
Prijavi.
4.

PROCJENA PRIJAVA I DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI SRESTAVA
Sve pristigle i zaprimljene Prijave proći će kroz slijedeću proceduru:

4.1.

Pregled Prijava u odnosu na formalne uvjete Javnog poziva

Davatelj financijskih sredstava ustrojava posebno tijelo za provjeru formalnih i
sadržajnih uvjeta natječaja (dalje: Povjerensto za provedbu Javnog poziva).
Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva prvo utvrđuje:
-

je li Prijava dostavljena na Javni poziv u zadanom roku,
jesu li dostavljeni potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci,
je li dostavljena sva obvezna popratna dokumentacija.

Nakon provjere svih pristiglih i zaprimljenih Prijava u odnosu na formalne uvjete
Javnog poziva, Povjerenstvo izrađuje Popis svih Prijavitelja koji su zadovoljili formalne
uvjete čije se Prijave, stoga, upućuju na procjenu kvalitete i ispunjavanja sadržajnih uvjeta
Natječaja, kao i Popis svih Prijavitelja koji nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja sa
razlozima odbijanja te će iste Davatelj financijskih sredstava objaviti na svojim mrežnim
stranicama (www.zsugs.hr) u roku ne dužem od 8 (osam) dana od isteka roka za Prijavu na
Javni poziv.
Prijavitelj koji smatra da razlozi odbijanja njegove Prijave nisu u skladu sa
objavljenim Natječajem ima pravo Prigovora Izvršnom odboru Zajednice u pisanom obliku u
roku od 8 (osam) dana od dana objave Popisa na mrežnim stranicama Zajednice.
Isti Prigovor ponovno razmatra Povjerenstvo i prosljeđuje Izvršnom odboru Zajednice
na konačnu Odluku u roku ne dužem od 14 (četrnaest) dana.
Prigovor ne odgađa daljnju provedbu natječajnog postupka.
4.2.

Procjena kvalitete i ispunjavanja sadrţajnih uvjeta za Prijave koje su zadovoljile
formalne uvjete Javnog poziva

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva vrši procjenu kvalitete – vrijednosti Prijava
koje su zadovoljile formalne uvjete Javnog poziva.
Svaka pristigla i zaprimljena Prijava prvenstveno se ocjenjuje temeljem dokumenta
Strategija i kriteriji raspodjele sredstava u sportu grada Siska, koji su doneseni na sjednici
Izvršnog odbora Zajednice sportskih udruga grada Siska, održanoj 13. studenog 2014. godine.

5.

OBAVIJEST O DONESENOJ ODLUCI O DODJELI FINANCIJSKIH
SREDSTAVA

Nakon ocjenjivanja te utvrđivanja kvalitete i ispunjavanja sadržajnih uvjeta pristiglih
Prijava, Povjerenstvo upućuje Prijedlog za odobravanje financijskih sredstava za pojedine
programe i projekte Izvršnom odboru Zajednice na temelju kojeg Izvršni odbor utvrđuje
Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Zajednice za 2016. godinu sa detaljnom
raspodjelom financijskih sredstava iz Javnog poziva po klubovima – udrugama.
Konačnu Odluku donosi Skupština Zajednice usvajanjem Prijedloga izmjena i dopuna
Financijskog plana Zajednice za 2016. godinu sa detaljnom raspodjelom sredstava po
klubovima – udrugama.
Davatelj financijskih sredstava će usvojene Izmjene i dopune Financijskog plana
Zajednice za 2016. godinu sa detaljnom raspodjelom sredstava po klubovima – udrugama
objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku ne dužem od 8 (osam) dana od dana donošenja
Odluke Skupštine Zajednice sportskih udruga grada Siska.
POPIS DOKUMENATA KOJI ĈINE JAVNI POZIV

6.
1.
2.
3.
4.
5.

Tekst Javnog poziva
Upute za Prijavitelje
Strategija i kriteriji raspodjele sredstava u sportu grada Siska.
Opći obrazac za Prijavitelja.
Programski obrazac.
POPIS DOKUMENATA KOJE PRIJAVA MORA SADRŢAVATI

7.

1. Popunjen o ovjeren Opći obrazac.
2. Popunjen i ovjeren Programski obrazac.
3. Presliku Rješenja o upisu u Registar udruga RH, koje dokazuju mandat osoba o

zastupanju.
Presliku izvatka o upisu u Registar sportskih djelatnosti.
Presliku izvatka o upisu u Registar neporfitnih organizacija (RNO broj).
Potvrdu o nepostojanju poreznog duga
Presliku isprave kojom se dokazuje stručna osposobljenost osoba – trenera, koje će
realizirati prijavljeni Program (Diploma i/ili Licenca).
8. Preslika dokumenta kojim se dokazuje da su navedeni treneri prijavljeni nadležnom
savezu kao treneri odgovarajuće uzrasne kategorije za natjecateljsku sezonu
2016./2017.
9. Polugodišnje programsko i detaljno financijsko Izvješće
(od 01.01.2016.- 30.06.2016. godine).
10. Program rada sa detaljno razrađenim Financijskim planom redovitih aktivnosti
(troškovi službenih natjecanja te ostali troškovi realizacije redovitih aktivnosti) za
razdoblje od 01.07.2016.- 31.12.2016. godine s posebno naznačenim prihvatljivim
troškovima za koje se traži sufinanciranje temeljem Prijave na ovaj Javni poziv.
4.
5.
6.
7.

U Sisku, 29. rujna 2016. godine

