HRVATSKE VODE, ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220
objavljuju
JAVNI NATJEČAJ
a) za sufinanciranje projekata nevladinih udruga iz
područja upravljanja vodama u 2010. godini
b) za sufinanciranje održavanja kongresa, konferencija, simpozija, okruglih stolova i sličnih
manifestacija nevladinih udruga iz područja upravljanja vodama u 2010. godini
I.
Predmet natječaja je dodjela financijskih sredstava Hrvatskih voda za sufinanciranje:
a)
b)

projekata nevladinih udruga,
održavanja kongresa, konferencija, simpozija, okruglih stolova i sličnih manifestacija (u
daljnjem tekstu skupova) nevladinih udruga,

iz područja upravljanja vodama u 2010. godini.
Sredstva iz stavka prvog ove točke su nepovratna.
II.
Na natječaj se mogu prijaviti pravne osobe koje su registrirane kao udruge prema Zakonu o
udrugama (NN 88/01), te upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, a bave se pitanjima
vezanim uz upravljanje vodama.
Djelovanje udruge mora biti u službi općeg i javnog dobra, te javnosti u Republici Hrvatskoj i u
skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske.
Udruga mora djelovati u jednom od prioritetnih područja aktivnosti raspisanih natječajem, što treba
biti razvidno u statutu udruge.
Prijavljeni projekt ili teme skupa moraju obuhvatiti praćenje, poticanje ili proširivanje znanja o
vodnom režimu na državnom teritoriju i/ili vodnogospodarskim djelatnostima od javnog interesa.
Udruga mora imati ljudske i materijalne potencijale za provedbu prijavljenog projekta ili skupa.
Udruga ne smije koristiti dodijeljena financijska sredstva za financiranje prava koja članovi udruga
ostvaruju po posebnim propisima.
Udruga mora biti odgovorna za provedbu projekta ili skupa i mora preuzeti javnu odgovornost za
njegov tijek i provedbu.
Udruga mora putem projekta ponuditi osmišljenu promidžbu s ciljem popularizacije znanja o
vodnom režimu i/ili vodnogospodarskim djelatnostima.
Na natječaj se ne mogu prijaviti pravne osobe koje su u stečaju ili postupku likvidacije.
III.
Natjecatelji podnose prijavu za dodjelu sredstava u pisanom obliku preporučenom poštom ili
osobno na pisarnici Hrvatskih voda.
Uz prijavu trebaju navesti sljedeće:
-

-

naziv projekta, razlozi i očekivani učinci provedbe projekta, detaljan opis projekta, voditelja
projekta i suradnike, namjenu i iznos sredstava koji se traži, izvore financiranja, ukupne
troškove sudjelovanja, ili
naziv skupa, razloge i očekivane učinke provedbe skupa, ciljeve i teme skupa, organizatore
i pokrovitelje, znanstveni i organizacijski odbor, tajnika, mjesto i datum održavanja skupa,
namjenu i iznos sredstava koji se traži, izvore financiranja, ukupne troškove provedbe
skupa,
izvod iz Registra udruga Republike Hrvatske,

-

obrazloženje zahtjeva za dodjelu sredstava i planiranih aktivnosti za koje se traži potpora.

Vrijednost traženih sredstava treba biti iskazana u kunama. Na ovaj javni natječaj svaka udruga
može prijaviti samo jedan projekt i samo jedan skup.
Prednost u ostvarivanju financijske potpore imaju udruge čiji projekti i organizacije skupova su do
sada kontinuirano sufinancirani i uspješno provedeni, te koji trajno i sustavno utječu na korisnike.
IV.
Hrvatske vode sufinancirat će pokriće dijela troškova nevladinih udruga za realizaciju projekata ili
za održavanje skupova iz područja upravljanja vodama u 2010. godini za sastavnice vodnog
gospodarstva: zaštitu od štetnog djelovanja voda, korištenje voda i zaštitu voda. Hrvatske vode će
sudjelovati u pokriću troškova iz prethodnog stavka ove točke najviše do 50 posto njihovog
ukupnog iznosa. Sredstva Hrvatskih voda ne mogu se koristiti za pokriće putnih troškova i troškova
za dnevnice za službena putovanja.
V.
Prijave za dodjelu sredstava iz točke I. razmatrat će povjerenstvo koje je osnovano u Hrvatskim
vodama, a odluku o dodjeli sredstava donijeti će generalni direktor Hrvatskih voda na temelju
prijedloga povjerenstva. Natjecateljima će se dodijeliti nepovratna financijska sredstva za namjene
iz točke IV. ovog natječaja na temelju obračuna, koji se podnosi u roku od jednog mjeseca po
zaključenju projekta ili skupa, ali ne kasnije od 30. studenog 2010. godine, zajedno s dokazima o
izvršenim poslovima prema programu, odnosno realizaciji projekta ili skupa. Uz obračun, potrebno
je dostaviti i dokaz da je korisnik ovih sredstava ispunio sve dospjele obveze prema državi (plaćeni
porezi i doprinosi), te da je ispunio sve dospjele obveze prema Hrvatskim vodama, ukoliko postoje.
VI.
Sve zainteresirane udruge moraju svoje projekte ili održavanje svojih skupova prijaviti na
propisanim obrascima s detaljnim opisom projekta ili skupa kojeg prijavljuju. Obrasci za prijavu
mogu se tijekom roka za dostavu prijava dobiti na web stranici Hrvatskih voda www.voda.hr .
Prijave na natječaj podnose se zaključno do 10. svibnja 2010. godine na adresu:
HRVATSKE VODE
Sektor razvitka
Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb (soba 220)
S naznakom „Povjerenstvo za dodjelu financijskih sredstava za sufinanciranje projekata nevladinih
udruga i za sufinanciranje održavanja kongresa, konferencija, simpozija, okruglih stolova i sličnih
manifestacija nevladinih udruga iz područja upravljanja vodama u 2010. godini“.
Nepravodobno dostavljeni i nepotpuni zahtjevi neće se uzimati u obzir.
VII.
Hrvatske vode će do 11. lipnja 2010. donijeti odluku o raspodjeli sredstava iz ovog natječaja i o
tome će obavijestiti podnositelje zahtjeva do 30. lipnja 2010. U roku od 15 dana od dostave
prijedloga ugovora o sufinanciranju, udruge imaju obvezu potpisati ugovor o financijskoj potpori za
provedbu projekta i/ili skupa u 2010. godini. U protivnom, gube pravo na sufinanciranje.
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