REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Grad Križevci
Upravni odjel za pravne i opće poslove

JAVNI POZIV
ZA DODJELU SREDSTAVA PUTEM POKROVITELJSTVA
I.
U Proračunu Grada Križevaca za 2021. godinu, Glava 10101 PREDSTAVNIČKA,
IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA GRADA, Aktivnost 110202 POKROVITELJSTVA
UDRUGAMA I GRAĐANIMA, planirana su sredstva namijenjena za pokroviteljstva udrugama
i građanima tijekom 2021. godine namijenjena za sufinanciranje provedbe jednodnevnih i
višednevnih manifestacija i drugih događanja kroz pokroviteljstvo, kao i za sudjelovanje na
takvim manifestacijama i događanjima, a koja su od općeg značaja za Grad Križevce, i na
kojima će se moći promicati ime i važnost Grada Križevaca.
II.
Jednodnevne i višednevne manifestacije i druga događanja od općeg značaja, u
smislu ovog Javnog poziva, su aktivnosti koje provode, organiziraju ili u kojima sudjeluju
udruge i druge neprofitne organizacije (ustanove, zaklade, vjerske zajednice, turistička i
druge zajednica i dr.) i građani pojedinci (dalje u tekstu: Prijavitelji) s ciljem davanja dodatne
ponude, promocije i razvoja Grada Križevaca. Te su manifestacije i druga događanja
kulturnog, znanstvenog, sportskog, odgojno-obrazovnog, humanitarnog, vjerskog,
zdravstvenog, socijalnog, ekološkog i drugog sadržaja i značaja, a odvijaju se i provode na
području Grada Križevaca, Republike Hrvatske, i u inozemstvu, tijekom 2021.
III.
Kriteriji za odabir, odnosno dodjelu sredstava kroz pokroviteljstvo su:
 usmjerenost manifestacije/događanja na neposrednu društvenu korist i
stvarne potrebe u zajednici u kojoj se provodi,


jasno definiran i realno dostižan cilj manifestacije/događanja,



jasno definirani korisnici manifestacije/događanja,



jasno određena vremenska dinamika i mjesto provedbe
manifestacije/događanja,



realan odnos troškova i planiranih aktivnosti manifestacije/događanja,



kadrovska sposobnost prijavitelja za provedbu manifestacije/događanja,



osigurano sufinanciranje manifestacije/događanja iz drugih izvora,



iznos koji se putem pokroviteljstva (su)financira

IV.
Ukupna vrijednost ovog Javnog poziva iznosi 100.000,00 kuna.
Raspon financijskih sredstava namijenjen za davanje pokroviteljstva nad pojedinom
manifestacijom/događanjem je od 750,00 kuna do najviše 5.000,00 kuna1.
V.
Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti Prijavitelji koji su upisani u Registar udruga
odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar neprofitnih organizacija, a koji su uredno
ispunili obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Križevaca
i drugih javnih izvora (što se dokazuje odgovarajućom izjavom koju potpisuje osoba
ovlaštene za zastupanje Prijavitelja), i pojedinci.
VI.
Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama
za prijavitelje i ostalom propisanom dokumentacijom Javnog poziva, dostupni na internetskoj
stranici Grada Križevaca www.krizevci.hr, ili se mogu preuzeti na Informacijama Grada
Križevaca, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, Križevci.
VII.
Prijave se mogu dostaviti na tri načina:
1. poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:
GRAD KRIŽEVCI
UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
(Prijava na Javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva)
Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12
– NE OTVARATI –
ili
2. osobnom dostavom zatvorene omotnice s upisanom adresom iz točke 1. preko
pisarnice Grada Križevaca, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, Križevci
ili
3. elektroničkom poštom, na adresu:
pokroviteljstvo@krizevci.hr,
s naznakom u predmetu elektroničke pošte
„PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA PUTEM POKROVITELJSTVA“

1 Za

jednu manifestaciju/događanje od posebnog značaja za Grad Križevce, Odlukom gradonačelnika Grada
Križevaca, iznimno se može dodijeliti najviše 10.000,00 kuna

VIII.
Javni poziv ostaje otvoren sve do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu
Grada Križevaca, a najkasnije do 15. prosinca 2021. godine.
IX.
Odluku/zaključak o odobravanju sredstava putem pokroviteljstva donosi
Gradonačelnik, na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje pristiglih prijava i to u roku od 30
dana od zaprimanja prijave na ovaj Javni poziv.
X.
Postupak zaprimanja, otvaranja, ocjenjivanja, mjerila i uvjeti za financiranje, tko nema
pravo prijave, dostave dodatne dokumentacije, donošenje odluke o dodjeli sredstava i druga
pitanja vezana uz ovaj Javni poziv detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni
poziv, koji se zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom nalazi na internetskoj stranici
Grada Križevaca.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 628-930, odnosno nakon upita
upućenog elektroničkom poštom na adresu: pokroviteljstvo@krizevci.hr.

KLASA: 053-01/21-01/0005
URBROJ: 2137/02-02/1-21-1
Križevci, 25. veljače 2021.

GRADONAČELNIK
Mario Rajn

