NAPUTAK UDRUGAMA
za dostavljanje prijave programa/projekata za financijsku potporu za projekte i
programe udruga Općine Orebić iz sredstava Proračuna Općine Orebić za 2014.
Molimo vas da se prilikom pripreme proračuna i prijavljivanja programa/projekta na Javni
natječaj za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga Općine
Orebić pridržavate sljedećih pravila koja se odnose na:
1. Troškove programa/projekta i Obrazac Proračuna (Prilog 2)
a. Predvidivi dio indirektnih troškova (režije: plin, voda, najam prostora, knjigovodstveni
servis) u ukupnom proračunu projekta/programa ne može biti veći od 20% ukupnog
troška planiranog za provedbu projekta/programa.
b. Iz sredstava koja se traže za provedbu programa/projekta ne smije se isplaćivati regres
zaposlenicima udruge.
c. U proračunu programa/projekta koji prijavljujete ne smijete uvrstiti troškove koji se
odnose na plaćanje režijskih troškova (npr. troškovi potrošnje električne energije,
vode, fiksnih i mobilnih telefona i sl.) koji glase na ime fizičke osobe. U slučaju da
udruga djeluje u iznajmljenom privatnom stanu, potrebno je priložiti presliku
ovjerenog ugovora o najmu koji ne može biti sklopljen s osobama koje obnašaju
određene funkcije u upravljanju udrugom.
2. Prijave više programa/projekata na natječaj jednog ureda
- ako udruga na natječaj prijavljuje više projekata, svaki se treba dostaviti u zasebnoj
kuverti s cjelovitom natječajnom dokumentacijom. Originale svih potrebnih dokumenata
potrebno je priložiti uz jedan program/projekt po vlastitom izboru uz napomenu kojem su
programu/projektu priloženi originali traženih dokumenata

3. Prikupljanje potrebne dokumentacije
-

-

Izvadak iz registra udruga potrebno je podignuti u kod gosp. Tonča Anzulovića u
Službi za opće i društvene djelatnosti (kontakt: tonci.anzulovic@du.t-com.hr). Za
izvadak je potrebno donijeti ovjeren i potpisan zahtjev (dostupan na: linku) i 40 kn
biljega
Uvjerenje o nekažnjavanju podiže se na Općinskom sudu u Korčuli. Potrebno je
podnijeti molbu. Potvrda se izdaje uz predočenje važeće osobne iskaznice ili potvrde o
prebivalištu ili fotokopije osobne iskaznice ovjerene kod javnog bilježnika za osobe
koje imaju prebivalište na području nadležnosti Općinskog suda u Korčuli. Potvrdu je
moguće zatražiti za drugu osobu uz predočenje osobne iskaznice odsutne osobe.
POTVRDA SE ČEKA DO 8 DANA.

