REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD KRAPINA
Upravni odjel za društvene djelatnosti,
poslove gradonačelnika i gradskog vijeća
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Krapina, 03.02.2020.
JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva i financiranja manifestacija
i drugih događanja od interesa za Grad Krapinu u 2020. godini
(1) Manifestacije i druga događanja u smislu ovog Javnog natječaja su aktivnosti koje provode
organizacije civilnog društva i druge neprofitne organizacije s ciljem davanja dodatne ponude na
području Grada Krapine i razvoja Grada općenito.
(2) Ukupna planirana sredstva osigurana u Proračunu Grada Krapine za 2020. godinu, po ovom
natječaju iznose 80.000,00 kuna, a dodjeljuju se u području:
-sporta i rekreacije do 50.000,00 kn: za održavanje manifestacija, susreta, natjecanja i drugih
događanja od interesa za Grad Krapinu koji svojim sadržajem, ciljevima i brojem sudionika i
važnošću pridonosi razvoju i promicanju sporta na području grada Krapine
-kulture i tehničke kulture do 30.000,00 kn: za održavanje manifestacija, priredbi i skupova od
interesa za Grad odnosno za organizaciju susreta, natjecanja, priredbi i sličnih događanja koji svojim
sadržajem, ciljevima, brojem sudionika i važnošću pridonosi razvoju i promicanju kulture i tehničke
kulture na području grada Krapine.
(3) Prijave se mogu poslati za manifestacije/događanja koja će se provoditi tijekom 2020. godine pod
uvjetom da iste prijave nisu slane na druge natječaje i javne pozive koje je raspisao Grad Krapina.
(4) Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od dana raspisivanja natječaja, a
završava 04. ožujka 2020. godine.
(5) Prijavu na Natječaj može podnijeti udruga i druga neprofitna organizacija koja je upisana u
odgovarajući registar i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o
računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Krapini, kao
davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.
(6) Postupak zaprimanja, otvaranja i ocjenjivanja prijava na ovaj Javni natječaj te druga pitanja
vezano uz ovaj natječaj detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje, koje su sastavni dio Natječaja.
(7) Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za
prijavitelje, dostupni na stranicama Grada Krapine www.krapina.hr.

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u
urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:
Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina
uz napomenu:
" Javni natječaj za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva i financiranja manifestacija i
drugih događanja od interesa za Grad Krapinu u 2020. godini – NE OTVARAJ"
te u elektroničkom obliku, odnosno na adresu elektronske pošte: andrea.cobovic@krapina.hr i
mateja.komic@krapina.hr.
(8) Dodatne informacije vezano uz ovaj natječaj mogu se dobiti telefonom na broj 049/382-415 ili
slanjem upita na adresu elektronske pošte: andrea.cobovic@krapina.hr i mateja.komic@krapina.hr.
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