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14. ožujka 2016.

Članak 5.

ŽUPAN
Na temelju članka 15. Pravilnika o financiranju
programa, projekata i manifestacija od interesa za
opće dobro koje provode udruge na području Splitskodalmatinske županije (,,Službeni glasnik Splitskodalmatinske županije“, broj 147/15) i članka 32. Statuta
Splitsko-dalmatinske županije (,,Službeni glasnik
Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/09, 7/10, 10/10
i 2/13), Župan Splitsko-dalmatinske županije 14. ožujka
2016., donio je

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave
u ,,Službenom glasniku Splitsko- dalmatinske županije“.
KLASA: 612-01/16-01/08
URBOJ: 2181/1-02-16-2
Split, 14. ožujka 2016.
ŽUPAN
Zlatko Ževrnja, dipl. oec., v.r.
------

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za ocjenu programa i
projekata udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih
potreba iz područja kulture, strukovnih i ostalih
udruga
Članak 1.
U Povjerenstvo za ocjenu programa i projekata
namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz područja
kulture, strukovnih i ostalih udruga (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo) u 2016. godini imenuju se:
- Ilija Krišto, prof ., predsjednik
- Mladen Grabić, dipl. oec., za člana
- Alojzije Šupraha, prof., za člana
Članak 2.
(1) Zadatak Povjerenstva iz članka 1. ove Odluke jest
razmatranje i ocjena prijava programa i projekata koje su
ispunile formalne uvjete natječaja za financiranje programa
i projekata iz područja kulture, strukovnih i ostalih udruga
u 2016. godini.
(2) Ocjena programa i projekata iz stavka 1. ovog članka
vršit će se sukladno kriterijima propisanim za ocjenjivanje,
odnosno odabir.
Članak 3.
Povjerenstvo je dužno u roku od 30 dana od kada su
mu dostavljene na ocjenu prijave iz članka 2. ove Odluke
izraditi prijedlog odluke o odobravanju financijskih
sredstava programima i projektima i dostaviti ga Županu.
Članak 4.
(1) Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva
predsjednik Povjerenstva, a pravovaljano odlučuje
većinom glasova ukupnog broja članova.
(2) Članovi Povjerenstva dužni su potpisati izjavu
o nepristranosti i povjerljivosti te izjavu o nepostojanju
sukoba interesa.

Na temelju članka 15. Pravilnika o financiranju
programa, projekata i manifestacija od interesa za
opće dobro koje provode udruge na području Splitskodalmatinske županije (,,Službeni glasnik Splitskodalmatinske županije“, broj 147/15) i članka 32. Statuta
Splitsko-dalmatinske županije (,,Službeni glasnik
Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/09, 7/10, 10/10
i 2/13), Župan Splitsko-dalmatinske županije 14. ožujka
2016., donio je
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za ocjenu programa i
projekata iz područja socijalne i zdravstvene skrbi
i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz
Domovinskog rata te drugih područja od interesa za
opće dobro
Članak 1.
U Povjerenstvo za ocjenu programa i projekata iz
područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne
djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te
drugih područja od interesa za opće dobro ( u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo) u 2016. godini imenuju se:
- Damir Gabrić, dipl.ing., predsjednik
- Andro Ozretić, dr.med., za člana
- Mara Kotromanović, dipl.iur., za članicu
Članak 2.
(1) Zadatak Povjerenstva iz članka 1. ove Odluke
jest razmatranje i ocjena prijava programa i projekata
koje su ispunile formalne uvjete natječaja za f
inanciranje programa i projekata iz područja socijalne
i zdravstvene skrbi humanitarne djelatnosti, udruga
proisteklih iz Domovinskog rata te drugih područja od
interesa za opće dobro u 2016. godini.
(2) Ocjena programa i projekata iz stavka 1. ovog
članka vršit će se sukladno kriterijima propisanim za
ocjenjivanje, odnosno odabir.

14. ožujka 2016.

SLUŽBENI GLASNIK SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
Članak 3.

Povjerenstvo je dužno u roku od 30 dana od kada
su mu dostavljene na ocjenu prijave iz članka 2. ove
Odluke izraditi prijedlog odluke o odobravanju
financijskih sredstava programima i projektima i dostaviti
ga Županu.
Članak 4.
(1) Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva
predsjednik Povjerenstva, a pravovaljano odlučuje
većinom glasova ukupnog broja članova.
(2) Članovi Povjerenstva dužni su potpisati izjavu
o nepristranosti i povjerljivosti te izjavu o nepostojanju
sukoba interesa.
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- Petar Škovrlj, dipl.oec., predsjednik
- Denis Ivanović, dipl. ing., za člana
- Ilija Krišto, prof., za člana
Članak 2.
(1) Zadatak Povjerenstva iz članka 1. ove Odluke
jest razmatranje i ocjena prijava programa i projekata
koje su ispunile formalne uvjete natječaja za
financiranje programa i projekata iz područja športa u
2016. godini.
(2) Ocjena programa i projekata iz stavka 1. ovog članka
vršit će se sukladno kriterijima propisanim za ocjenjivanje,
odnosno odabir.
Članak 3.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u ,,Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske
županije“.
KLASA: 402-07/16-01/0005
URBROJ: 2181/1-08/17-16-104
Split, 14. ožujka 2016.
ŽUPAN
Zlatko Ževrnja, dipl. oec., v.r.

Povjerenstvo je dužno u roku od 30 dana od kada su
mu dostavljene na ocjenu prijave iz članka 2. ove Odluke
izraditi prijedlog odluke o odobravanju financijskih
sredstava programima i projektima i dostaviti ga Županu.
Članak 4.
(1) Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva
predsjednik Povjerenstva, a pravovaljano odlučuje
većinom glasova ukupnog broja članova.
(2) Članovi Povjerenstva dužni su potpisati izjavu
o nepristranosti i povjerljivosti te izjavu o nepostojanju
sukoba interesa.

-----Članak 5.
Na temelju članka 15. Pravilnika o financiranju
programa, projekata i manifestacija od interesa za
opće dobro koje provode udruge na području Splitskodalmatinske županije (,,Službeni glasnik Splitskodalmatinske županije“, broj 147/15) i članka 32. Statuta
Splitsko-dalmatinske županije (,,Službeni glasnik
Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/09, 7/10, 10/10
i 2/13), Župan Splitsko-dalmatinske županije 14. ožujka
2016., donio je
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za ocjenu programa i
projekata udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih
potreba u športu u 2016. godini
Članak 1.
U Povjerenstvo za ocjenu programa i projekata
namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz područja
športa ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u 2016. godini
imenuju se:

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave
u ,,Službenom glasniku Splitsko- dalmatinske županije“.
KLASA: 620-01/16-01/09
URBOJ: 2181/1-02-16-2
Split, 14. ožujka 2016.
ŽUPAN
Zlatko Ževrnja, dipl. oec., v.r.
-----Na
temelju
članka
32.
i
39.
Statuta
Splitsko – dalmatinske županija (“Službeni glasnik
Splitsko – dalmatinske županija”, broj 11/09,07/10
10/10 i 2/13) i članka 15. Programa podizanja kvalitete
privatnog smještaja na području Splitsko-dalmatinske
županije (“Službeni glasnik Splitsko – dalmatinske
županija”,broj 28/16 ), Župan Splitsko – dalmatinske
županije, 14.03.2016. godine, donio je:
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P R A V I L N I K
ZA PROGRAM PODIZANJA KVALITETE
TURISTIČKE PONUDE NA PODRUČJU
SPLITSKO – DALMATINSKE ŽUPANIJE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se kriteriji za
ocjenjivanje prijave te postupak dodjele sredstava iz
Programa za podizanje kvalitete turističke ponude na
području Splitsko-dalmatinske županije.
Članak 2.
U slučaju potrebe za rangiranjem, utvrdit će se rang
lista Prijava, sukladno kriterijima za ocjenjivanje prijave:
KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE PONUDE bodova

1.

2.

3.

Aktivnosti

Udio vlastitih
ili drugih
sredstava

Održivi razvoj
svih dijelova
Županije

Obnova, proširenje i
uređenje postojećeg
objekta i gradnja bazena

10

Razvoj i unaprjeđenje
dodatnih sadržaja

8

Nabava opreme i uređaja

6

Ulaganja u razvoj novih
proizvoda/usluga i
marketinške aktivnosti
(edukacija)

2

>70%

10

61% - 70%

8

51% - 61%

6

50 %

2

Dalmatinska zagora

10

Otoci

8

Priobalje

6

Grad Split

2

Dodatni
bodovi

Članak 3.
Za provedbu ovog Programa osniva se Odlukom
Župana, radno tijelo stručnog naziva Povjerenstvo za
provedbu Programa podizanje kvalitete turističke ponude
na području Splitsko-dalmatinske županije.
Povjerenstvo čine pet (5) članova, a imenuje ga Župan
na prijedlog Pročelnika Upravnog odjela za turizam i
pomorstvo.
Članak 4.
Povjerenstvo obrađuje zaprimljene prijave, analizira
ispunjavanje uvjeta iz Programa, Pravilnika i Javnog
poziva, utvrđuje iznose za potporu dostavljenih projekata
te ih putem Upravnog odjela za turizam i pomorstvo
dostavlja Županu radi donošenja Odluke o odobravanju
isplate sredstava.
Upravni odjel obavlja kontrolu namjenskog utroška
sredstava.
Članak 5.

10

Program će se provoditi na temelju Javnog
poziva, a na način da se obavijest o Javnom pozivu
objavljuje u dnevnom tisku, a tekst Javnog poziva
na mrežnoj stranici Splitsko-dalmatinske županije:
www.dalmacija.hr .
Odluku o objavi i sadržaju Javnog poziva donosi
Župan
Članak 6.

10

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom glasniku Splitsko – dalmatinske
županije”.
KLASA: 334-01/16-01/0007
URBROJ: 2181/1-06-01/03-16-0004
Split, 14.03.2016. godine

10

Važnost projekta za
proširenje/poboljšanje
turističke ponude,
inovativnost projekta i
produljenje sezone
4.

najviše

14. ožujka 2016.

ŽUPAN
Zlatko Ževrnja, dipl. oec., v.r.
------

Do 5

10
Vrijednost projekta
u smislu očuvanja
tradicijskih/autohtonih
vrijednosti, tradicijskog
graditeljstva, očuvanja/
uređenja okoliša

Do 5
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