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Dir. Davor Andrijašević
Gradac, 03. prosinca 2019.

Na temelju odredbi Zakona o udrugama (NN br. 74/14), članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba
(NN br. 26/15), donosi se

Godišnji plan javnih natječaja za financiranje kulturno-zabavnih, sportskih i ostalih programa
neophodnih za poboljšanje i proširenje turističke ponude u mjestima TZO-a Gradac
Članak 1.
Ovim Godišnjim planom javnih natječaja za financiranje gore navedenih programa koji će se provoditi u mjestima
TZO-a Gradac, planira se raspisivanje javnih natječaja tijekom 2020. godine.
Godišnji plan sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava; području; nazivu i planiranom vremenu objave javnog
natječaja; ukupnom iznosu raspoloživih sredstava; rasponu sredstava namijenjenom za financiranje pojedinog
programa te o očekivanom broju programa koji će se ugovoriti za financiranje.
Turistička zajednica općine Gradac zadržava pravo ažuriranja Godišnjeg plana javnih natječaja za financiranje
programa neophodnih za poboljšanje i proširenje turističke ponude u mjestima TZO-a Gradac za 2020. godinu.
Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja utvrđuje se u Tablici koja čini sastavni dio ovoga Plana.

Članak 2.
Ovaj Godišnji plan stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti na službenoj stranici Turističke zajednice
općine Gradac.

GODIŠNJI PLAN JAVNIH NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE KULTURNO-ZABAVNIH, SPORTSKIH I OSTALIH PROGRAMA NEOPHODNIH ZA POBOLJŠANJE I PROŠIRENJE
TURISTIČKE PONUDE U MJESTIMA TZO-A GRADAC ZA 2020. GODINU

REDNI
BROJ

1.

NAZIV TIJELA
(skraćeno)

TZO GRADAC

NAZIV NATJEČAJA

Javni natječaj za
kulturno-zabavne
programe

2.

TZO GRADAC

Javni natječaj za
sportske programe

3.

TZO GRADAC

Javni natječaj za ostale
programe

UKUPNA VRIJEDNOST NATJEČAJA:
Gradac, 03.12.2019.

UKUPNA
VRIJEDNOST
NATJEČAJA (u kn)

77.000,00

OKVIRNI BROJ
PLANIRANIH
UGOVORA

5

FINANCIJSKA
PODRŠKA
OSTVARUJE SE
NA ROK

Godinu dana

OKVIRNI
DATUM
RASPISIVANJA
NATJEČAJA

13.01.2020.

OKVIRNI DATUM
ZAVRŠETKA
NATJEČAJA

OKVIRNI DATUM
ZA UGOVARANJE
NATJEČAJA

12.03.2020.

60 dana od
zaprimanja
prijave

59.000,00

6

Godinu dana

13.01.2020.

12.03.2020.

60 dana od
zaprimanja
prijave

28.000,00

3

Godinu dana

13.01.2020.

12.03.2020.

60 dana od
zaprimanja
prijave

164.000,00

Napomena na odluke Vijeća iz 2019. godine:
-

kandidirati se mogu samo one udruge koje podnesu pravovaljanu kandidaturu i Općini Gradac po uvjetima
natječaja za dodjelu općinskih sredstava udrugama, te
udruge koje nisu registrirane dulje od godinu dana prije podnošenja kandidature za sredstva po ovom
natječaju mogu ostvariti potporu isključivo za projekte u tijeku, i to po diskrecijskoj odluci Turističkog vijeća
TZO Gradac, u iznosu do 5.000,00 kuna.

