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NATJEČAJ  

za predlaganje programa i projekata javnih potreba 

 u kulturi Grada Kaštela za 2017.  

 

I. CILJEVI NATJEČAJA 

Potpora programima i projektima  u kulturi koji su od javnog interesa za grad Kaštela, čime se 

potiče razvoj kulturne tradicije, jačanje posebnosti i identiteta Kaštela, osobito kulturnog 

amaterizma na području Kaštela. 

Od javnog interesa su programi/projekti koji se organiziraju za veći broj građana te koji su 

kvalitetni i stručno pripremljeni. 

 

II. PRIORITETI ZA DODJELU SREDSTAVA  

Programi i projekti 

- koji su stručno pripremljeni i kvalitetni 

- koji su od interesa za veći broj građana 

- koji imaju kontinuitet održavanja 

- čiji prijavitelji imaju dokazanih kapaciteta za provedbu 

- čiji su prijavitelja s područja Kaštela 

- za koja su sredstva osigurana dijelom i iz drugih izvora 

 

III. OSIGURANJE SREDSTAVA 

- Ovim se Natječajem osiguravaju potpore programima/projektima u okviru 

raspoloživih sredstava proračuna Grada, a u proračunu za 2017. godinu za ovu 

namjenu planirano je 1.400.000,00 kuna 

- Prijavitelj programa/projekta osigurava dostatnu potporu iz vlastitih i drugih izvora 

(članarine, ministarstva,  Županija, Turistička zajednica, sponzori i sl.) 

 

IV. FORMALNI UVJETI NATJEČAJA 

Prihvatljivi prijavitelji (Tko može podnijeti prijavu?) 

- Pravo prijave projekata/programa po ovom Natječaju imaju: ustanove, organizacije i 

udruge u kulturi, samostalni umjetnici te pravne i fizičke osobe koje obavljaju 

djelatnosti u kulturi 

- Svaki predlagatelj može podnijeti više prijava tako da svaki projekt/program prijavi na 

posebnoj prijavnici 

Obveze iz ranijih ugovora 

- Prijavitelji koji nisu uredno izvršili sve obveze iz ranijih ugovora s Gradom (nisu 

realizirali projekt i podnijeli izvješće s računima kojima pravdaju utrošena sredstva 

dobivena od Grada) ne mogu se natjecati na ovom Natječaju 

Prihvatljivi partneri na projektu/programu 

- U ostvarivanju programa/projekta partneri su poželjni ako prijavitelj uz prijavnicu 

priloži odgovarajući dokaz (ugovor, sporazum) 

- Za kvalitetnu provedbu projekta/programa, namjensko korištenje sredstava te 

pravodobnu dostavu izvješća, odgovornost snosi potpisnik Ugovora s Gradom Kaštela 

Prihvatljivi troškovi koji će se financirati na temelju ovog Natječaja: 



- Prihvatljivi troškovi su troškovi koji su izravno vezani uz provedbu 

projekta/programa. Prilikom procjene projekta/programa ocjenjivat će se specificirani 

troškovi u odnosu na predviđene aktivnosti kao i to jesu li troškovi realno planirani 

- Neprihvatljivim troškovima smatraju se: dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka, 

dospjele kamate, stavke koje se već financiraju iz javnih izvora te ostali troškovi koji 

nisu izravno vezani uz provedbu projekta/programa, troškovi reprezentacije, hrane i 

alkoholnih pića (osim u iznimnim slučajevima ) 

Kako se prijaviti? 

Prijave se podnose popunjavajući prijavnicu i ostale obrasce pomoću računala (za svaki 

projekt/program posebna prijavnica). Prijavnica i obrasci dostupni su na mrežnim stranicama 

www.kastela.hr . Popunjene obrasce obvezno ispisati, potpisati i pečatirati te s obveznim 

prilozima dostaviti poštom, putem dostavljača ili osobno na adresu: Grad Kaštela, Upravni 

odjel za društvene djelatnosti i opće poslove, Braće Radić 1, Kaštel Sućurac 21212. 

Prijave koje ne ispunjavaju tražene uvjete, koje nisu dostavljene u tiskanom obliku na 

propisanom obrascu i u navedenom roku te koje nemaju tražene priloge, neće se razmatrati. 

Prilozi prijavnicama 

Prilozima se potkrjepljuju navodi iz prijavljenog programa/projekta (dokaz o partnerstvu i dr) 

Rok za slanje prijava 

Rok za podnošenje prijava je od 15.12.2016. do 15.01.2017. godine 

Prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje 

Kome se obratiti ako imate pitanja? 

Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem slanjem upita na 

adresu: lenka.erceg@kastela.hr ili pozivom na broj tel: 021 205 276. 

 

V. OCJENA PRIJAVA I DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA 

Sve pristigle i zaprimljene prijave proći će kroz sljedeću proceduru: 

Pregled prijava u odnosu na propisane formalne uvjete Natječaja 

Prijava se smatra potpunom ukoliko sadrži sve prijavne obrasce i obvezne priloge kako je 

navedeno u Natječaju i pozivnoj dokumentaciji. 

Nakon provjere svih pristiglih i zaprimljenih prijava u odnosu na propisane formalne uvjete 

Natječaja, prijave se prosljeđuju na ocjenu Kulturnom vijeću. 

Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove Grada Kaštela pisanim putem će 

obavijestiti sve prijavitelje koji nisu udovoljili formalnim uvjetima Natječaja o razlozima 

odbacivanja njihove prijave. 

Ocjena prijava koje su zadovoljile propisane formalne uvjete Natječaja 

Kulturno vijeće će sukladno Kriterijima za ocjenjivanje analizirati i ocijeniti svaki projekt ili 

program koji je od javnog interesa za grad Kaštela. Temeljem provedenog ocjenjivanja 

Kulturno vijeće će sastaviti listu projekata/programa prema djelatnostima, koju će dostaviti 

nadležnom Upravnom odjelu, koji priprema prijedlog Odluke o planu raspodjele financijskih 

potpora  za projekte/programe u kulturi grada Kaštela za 2017.godinu. 

Obavijest o rezultatima Natječaja 

Plan raspodjele financijskih potpora za projekte/programe u kulturi grada Kaštela za 2017. 

godinu objavit će se na mrežnim stranicama Grada Kaštela. 

Prijavitelji čiji projekti/programi nisu prošli dobit će o tome obavijest elektroničkom poštom. 

http://www.kastela.hr/
mailto:lenka.erceg@kastela.hr


Prigovor na odluku o dodjeli financijskih sredstava 

Prigovor se podnosi ovom Upravnom odjelu Grada Kaštela u roku 8 dana od dana dostave 

obavijesti putem elektroničke pošte. 

Prigovor se, sukladno Pravilniku o financiranju javnih potreba grada Kaštela (Službeni 

glasnik Grada Kaštela 1/16) dostavlja u pisanom obliku putem pošte, a može se podnijeti 

isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija  s 0 bodova, ukoliko 

prijavitelj smatra da je dostavio dovoljno dokaza za drugačije bodovanje. Prigovor se ne može 

podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava  ili visini dodijeljenih sredstava (Članak 33. 

Pravilnika). 

Zaključivanje ugovora o korištenju sredstava 

Po stupanju na snagu Odluke o Planu raspodjele financijskih potpora, sa nositeljima 

prihvaćenih projekata/programa sklopit će se ugovor o korištenju sredstava. 

Podnošenje izvještaja po sklopljenim ugovorima 

Izvještaj o provedbi projekta/programa podnosi se na propisanom obrascu u roku od 30 dana 

od dana završetka projekta/programa. 

 

POPIS NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE 
Tekst natječaja 

Upute za prijavitelje programa/projekta 

Obrasci za prijavu programa/projekta: 

        Obrazac 1. Prijava na Natječaj   

        Obrazac 2. Proračun projekta 

        Obrazac 3. Izjava o partnerstvu 

        Obrazac 4. Izjava o izbjegavanju dvostrukog financiranja 

        Obrazac 5. Izjava o ispunjavanju obveza iz prethodnih ugovora 

        Obrazac 6. Ocjena kvalitete projekta 

        Obrazac 7. Prijedlog ugovora 

        Obrazac 8. Izvještaj o realizaciji projekta 

 

 


