Sukladno članku 7. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Splitsko–
dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 147/15) objavljujem slijedeći
Godišnji plan financiranja programa, projekata i manifestacija od interesa
za opće dobro koje provode udruge na području Splitsko–dalmatinske županije za 2016. godinu

Redni
broj

1.

1.a)

1.b)
1.c)
1.d)

Naziv
upravnog
tijela

Upravni
odjel za
društvene
djelatnosti

Naziv natječaja

Natječaj za predlaganje
programa javnih potreba
iz područja kulture i
tehničke kulture,
strukovnih i ostalih
udruga
Natječaj za predlaganje
programa javnih potreba
iz područja kulture i
tehničke kulture,
strukovnih i ostalih
udruga
Natječaj za predlaganje
programa javnih potreba
u sportu
Natječaj za predlaganje
programa javnih potreba
u sportu
Natječaj za predlaganje
programa javnih potreba
iz područja socijalne i
zdravstvene skrbi i
humanitarne djelatnosti,
udruga proisteklih iz
Domovinskog rata te
drugih područja od
interesa za opće dobro

Ukupna
vrijednost
natječaja

Okvirni
broj
planiranih
ugovora

Financijska
se podrška
ostvaruje na
rok od

1.000.000,00

80

godinu dana

475.000,00

40

1.000.000,00

Okvirni
datum
raspisivanja
natječaja

Okvirni
datum
završetka
natječaja

Okvirni
datum za
ugovaranje

1. veljače
2016.

1. ožujka
2016.

60 dana od
zaprimanja
prijave

godinu dana

01. svibnja
2016.

01. lipnja
2016.

90

godinu dana

480.000,00

50

godinu dana

01. veljače
2016.
1. svibnja
2016.

01. ožujka
2016.
1. lipnja
2016.

1.234.000,00

50

godinu dana

01. veljače
2016.

01. ožujka
2016.

60 dana od
zaprimanja
prijave

60 dana od
zaprimanja
prijave
60 dana od
zaprimanja
prijave
60 dana od
zaprimanja
prijave

Napomena

Program potpore rada
poljoprivrednih udruga u
SDŽ

120.000,00

20

1 godine
(2016.)

01.ožujka
2016.

01.svibnja
2016.

30 dana

Sufinanciranje projekata
iz domene lovstva
Sufinanciranje rada
strukovnih udruženja u
ribarstvu

700.000,00

55
3

01.rujna
2016.
20.veljače
2016.

01.listopada
2016.
20.ožujka
2016.

30 dana

15.000,00

1 godine
(2016.)
1 godine
(2016.)

20.travnja
2016.

2.c)

Potpora lokalnim
akcijskim grupama na
području SDŽ

150.000,00

5

1 godine
(2016.)

20.veljače
2016.

20.ožujka
2016.

20.travnja
.2016.

2.d)

Sufinanciranje poticanja
inovatorstva u SDŽ

60.000,00

1

1 godine
(2016.)

01.veljače
2016.

01.travnja
2016.

30 dana

2.e)

Potpora udruženjima za
međunarodnu
prezentaciju

20.000,00

1

1 godine
(2016.)

01.svibnja
2016.

01.srpnja
2016.

01. svibnja
2016.

Sufinanciranje ustanove
„DES“ sukladno
ugovoru o osnivanju i
god.planu poslovanja

3.000.000,00

1

1 godine
(2016.) kvartalno

Nema
natječaja

-

2.

2.a)
2.b)

2.g)

UO za
gospodarstvo,
EU fondove i
poljoprivredu

Sufinanciranje potpornih
institucija, poduzetnički
centri i udruženja.

300.000,00

Isplata potpore se
vrši po dostavi
dokaza o
namjenskom
utrošku sredstava
Potpora se
dodjeljuje za
aktivnosti u
prethodnoj godini
za koje već
postoje dokazi o
namjenskom
utrošku sredstava
Samo „Diatus“

Jedno udruženje
(komora)

Sredstva se
isplaćuju
kvartalno prema
izvješću o
poslovanju

Do kraja
tekuće
godine

3.

Upravni odjel
za komunalne
poslove,
komunalnu
infrastruktur
u i zaštitu
okoliša

Poziv za prijavu
projekata/programa
udruga iz područja
zaštite prirode ili zaštite
okoliša od interesa za
Splitsko-dalmatinsku
županiju

4.

Upravni
odjel za
turizam i
pomorstvo

Javni poziv udrugama
građana i turističkim
zajednicama Splitskodalmatinske županije na
podnošenje zahtjeva za
bespovratna sredstva iz
Programa potpore
turističkim
manifestacijama i
udrugama

5.

Upravni
odjel
zajedničkih
poslova

Natječaj za dodjelu
financijskih potpora
projektima udruga u
Splitsko-dalmatinskoj
županiji

52.400,00 Ovisno o
broju
prijavljenih
udruga i
kvaliteti
prijavljenih
programa

1 godinu

700.000,00

40

1 godinu

1.300.000,00

200

godinu dana

07. ožujka
2016.

08. travnja
2016.

06. lipnja
2016.

02.ožujka
2016.

01.svibnja
2016.

Natječaj je
otvoren do
isteka ukupno
planiranog
iznosa natječaja,
a najkasnije do
15. prosinca
2016.

60 dana od
zaprimanja
prijave

01.veljače
2016.

1. veljače
2016.

Ovaj Godišnji plan objavit će se na mrežnim stranicama www.dalmacija.hr i u „Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije“.
Klasa: 023-05/15-04/0018
Urbroj: 2181/1-03/15-0001
Split, 29. prosinca 2015.
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