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Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro 

Grada Križevaca iz područja sporta i rekreacije koje provode udruge u 2023. godini  

 
 

(1) Grad Križevci poziva udruge s područja Grada Križevaca koje su programski usmjerene 

na rad u području sporta i rekreacije da se prijave na financijsku podršku 

programima/projektima koji doprinose razvoju sektora civilnog društva u lokalnoj zajednici od 

interesa za opće dobro iz tog područja.   

(2) Udruge sukladno ovom Javnom natječaju (dalje u tekstu: Natječaj) mogu prijaviti 

program/projekt za ostvarivanje sljedećih ciljeva: 

 - edukacija djece i mladih; 

 - poticanje svijesti o važnosti ekologije i zdravog načina života; 

 - promicanje brige o zdravlju i važnosti rekreacije; 

 - razvoj komunikacijskih i socijalizacijskih vještina; 

 - razvoj specifičnih vještina orijentacije u prirodi i života s prirodom; 

 - poticanje razvoja inovativnih aktivnosti provođenja slobodnog vremena; 

 - poticanje brige o očuvanju autohtonih vrsta životinja; 

 - poticanje zaštite i uzgoja svih vrsta malih životinja-kućnih ljubimaca; 

 - razvoj te promicanje obrazovanja i cjeloživotnog učenja. 
 

(3) Udruge mogu prijaviti program/projekt od interesa za opće dobro Grada Križevaca iz 

područja sporta i rekreacije za sljedeće aktivnosti: 
 

 - unaprjeđenja zdravlja djece i mladih; 

 - prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži; 

 - unaprjeđenja kvalitete života djece i mladih; 

 - usmjerene na poticanje volonterstva kod djece i mladih; 

 - usmjerene ka socijalizaciji i poboljšanju komunikacijskih vještina; 

 - usmjerene na promicanje zdravlja i zdravog načina života; 

 - usmjerene na snalaženje u prostoru i stjecanje vještina; 

 - usmjerene  na  osnaživanje  brige  o  životinjama  i  očuvanju  njihovog  
prirodnog okružja; 

 - usmjerene na razvoj obrazovanja i cjeloživotnog učenja. 
 

(4) Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 2.700,00 eura. 
 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom 

programu/projektu je 133,00 eura, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 

1.327,00 eura. 

(5) Rok za dostavu prijedloga projekata/programa završava 8. veljače 2023. godine. 

(6) Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan program/projekt na razdoblje provedbe do 

31. 12. 2023. godine. 

Prijavu programa/projekta na Natječaj može dostaviti udruga koja je programski usmjerena 

na rad u području sporta i rekreacije što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu 

udruge te ispunjava sve ostale uvjete za prijavu navedene u Uputama za prijavitelje na 

Natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro Grada Križevaca iz 

područja sporta i rekreacije koje provode udruge u 2023. godini (dalje u tekstu: Upute za 

prijavitelje). 
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Prije potpisa ugovora o dodjeli financijskih sredstava potrebno je priložiti dokaze da se protiv 

odgovorne osobe u udruzi i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak te da 

udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez, kao i da nema dugovanja prema Gradu. 

(7) Kako se može ostvariti prednost u financiranju programa/projekta i tko nema pravo 

prijave na Javni natječaj, detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje. 

(8) Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su 

zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Grada Križevaca,  

www.krizevci.hr. 
 

Projektne prijave, koje uključuju svu zahtijevanu natječajnu dokumentaciju (računalno 

ispunjene i vlastoručno potpisane obrasce i izjave) može se dostaviti poštom – u 

zapečaćenoj kuverti – preporučeno, putem dostavljača ili osobno; ili elektroničkim putem. 

U slučaju slanja poštom u zapečaćenoj kuverti, u kuverti, pored tiskane verzije (s računalno 

ispunjenim i vlastoručno potpisanim obrascima i izjavama) obvezno mora biti elektronička 

verzija (na CD-u/DVD-u/USB-sticku sa svim zahtijevanim obrascima i izjavama) koja mora 

biti identična tiskanoj verziji. Prijave u kuvertama se šalju na sljedeću adresu: 

 

 
 

Grad Križevci 

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro Grada 

Križevaca iz područja sporta i rekreacije koje provode udruge u 2023. godini 

Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12 

48260 Križevci 

„Ne otvarati – prijava na Javni natječaj za udruge” 

http://www.krizevci.hr/
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Prijave elektroničkim putem učitavaju se putem prijavnog obrasca na ovoj poveznici, uz 

prilaganje svih zahtijevanih obrazaca Natječajne dokumentacije: 

https://krizevci.hr/udruge/  

 
 

U tijelu/tekstu poruke u prijavnom obrascu mora biti naznačeno sljedeće: 
 

Naziv prijavitelja; „Dostavljamo projektnu prijavu na Javni natječaj za financiranje programa i 

projekata od  interesa za opće dobro Grada Križevaca iz područja sporta i rekreacije koje 

provode udruge u 2023. godini  
 

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava 

dodatne dokumentacije, donošenje odluke o financiranju, ugovaranje, podnošenje prigovora, 

postupanje s dokumentacijom detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje. 
 

Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti 

zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja. 

(9) Sva pitanja vezana uz natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem 

upita na sljedeću adresu: natjecaj_udruge@krizevci.hr, i to najkasnije 15 dana prije krajnjeg 

roka za dostavu projektnih prijava, sukladno Uputama za prijavitelje. 

 

 
UPRAVNI ODJEL ZA 

ODGOJ, OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, 

SOCIJALNU SKRB, NACIONALNE MANJINE I TURIZAM 

 
 

https://krizevci.hr/udruge/
mailto:natjecaj_udruge@krizevci.hr

