OPĆINA PISAROVINA
Godina: 2020.

Na temelju odredaba Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14, 70/17, 98/19) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15) te članka 7. Pravilnika o financiranju javnih
potreba Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ 8/15), Općinski načelnik Općine Pisarovina dana 13. siječnja 2020. godine, donosi
Godišnji plan natječaja/javnih poziva u 2020. godini
za financiranja projekata i programa koje provode udruge
na području Općine Pisarovina iz sredstava proračuna Općine Pisarovina
I.
Utvrđuje se Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa/projekta/manifestacija udruga iz proračuna Općine Pisarovina za 2020.
godinu:

R. br.

1.

2.
3.

Naziv natječaja - područje

Okvirni datum
objave natječaja

Ukupna vrijednost natječaja (kn)

Financijska
podrška se
ostvaruje na rok
od

Javni poziv za sufinanciranje javnih
potreba u kulturi - kultura

1 tromjesečje 2020.
godine

145.000,00 kn

jedna godina

Javni poziv za sufinanciranje javnih
potreba u socijalnoj skrbi – socijalna skrb

1 tromjesečje 2020.
godine

50. 000,00 kn

jedna godina

Javni poziv za sufinanciranje javnih
potreba iz ostalih društvenih područja

1 tromjesečje 2020.
godine

50.000,00 kn

jedna godina

Napomena

OPĆINA PISAROVINA
II.
Utvrđuje se Godišnji plan natječaja za odobravanje nefinancijske podrške u nekretninama udrugama i političkim strankama za 2020. godinu:

R. br.

Naziv natječaja - područje

Okvirni datum
objave natječaja

Podaci o nekretninama

-

Javni poziv za dodjelu na privremeno
korištenje nekretnina u vlasništvu Općine
Pisarovina udrugama

1 tromjesečje 2020.
godine

Prostorije u
staroj zgradi
Općine
Pisarovina,
Trg Stjepana
Radića 13 i
- prostorije u
„Staroj
školi“, I.G.
Kovačića

1.

Područje djelovanja

Udrugama koje djeluju na
području Općine Pisarovina,
koje su osnovane bez namjere
stjecanja dobiti ili drugih
gospodarsko procjenjivih
koristi, za rad i provođenje
programa i aktivnosti

III.
Ovaj Godišnji plan raspisivanja natječaja Općine Pisarovina za 2020. godinu objaviti će se u Službenim novinama i na internetskim stranicama Općine
Pisarovina.
KLASA:402-04/20-40/1
URBROJ:238/21-04-20-1
U Pisarovini, 13. siječnja 2020. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Tomo Kovačić
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