Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima i postupcima financiranja i ugovaranja
programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj
26/15 - u daljnjem tekstu: Uredba), članka 15. Pravilnika o financiranju programa, projekta i
manifestacija od interesa za opće dobro („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“,
broj, 147/15) i članka 32. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitskodalmatinske županije”, broj 11/09, 7/10, 10/10 i 2/13), Župan Splitsko-dalmatinske županije
1. ožujka 2016., donio je
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju povjerenstva za ocjenjivanje natječaja
za dodjelu financijskih potpora projektima udruga od općeg značaja
Članak 1.
Osniva se povjerenstvo Splitsko-dalmatinske županije kao nezavisno stručno ocjenjivačko
tijelo za ocjenjivanje natječaja za dodjelu financijskih potpora projektima udruga od općeg
značaja, a kojima je financijska pomoć potrebna u realizaciji projekta iz području djelovanja
branitelja i stradalnika Domovinskog rata, demokratske i političke kulture, duhovnosti,
gospodarstva, hobističkih djelatnosti, kulture i umjetnosti, ljudskih prava, međunarodne
suradnje, obrazovanja, znanosti i istraživanja, održivog razvoja, socijalnih djelatnosti, sporta,
tehničke kulture, zaštite zdravlja, zaštite okoliša i prirode, zaštite i spašavanja, te ostalih
područja djelovanja (u daljnjem tekstu: „Povjerenstvo“).
Članak 2.
Zadaće Povjerenstva su:
– procjena usklađenosti ciljeva programa ili projekata s ciljevima i prioritetnim
područjima strateških dokumenata razvoja sektora u kojem se projekt provodi
– utvrđivanje kvalitete i relevantnost prijave
– utvrđivanje kapaciteta organizacije koja podnosi zahtjev
– procjena dosadašnjeg iskustva podnositelja zahtjeva u provedbi istog ili sličnih
programa ili projekata
– procjena partnera za suradnju
– procjena kvalitete aktivnosti i metoda i njihove povezanosti s problemima u zajednici
koji se nastoje riješiti provedbom programa ili projekta
– procjena proračuna programa ili projekta
– procjena vladanja mehanizmima upravljanja rizicima u provedbi programa ili projekta
– procjena prednosti u financiranju (ukoliko je primjenjivo)
– procjena održivosti programa ili projekta
– utvrđivanje inovativnosti programa ili projekta, odnosno primjena najboljih praksi u
odgovarajućem području u rješavanju problema,
– te ostale zadaće sukladno Uredbi.
Članak 3.
U Povjerenstvo se imenuju:
Za predsjednika povjerenstva:
– Luka Brčić, dipl.teolog
Za članove:
– Ante Šošić, dipl.oec.
– Ivan Baćak, dipl.novinar

Članak 4.
Povjerenstvo za ocjenjivanje radi na temelju poslovnika kojeg svi članovi prihvaćaju
potpisivanjem izjave o prihvaćanju, a obavezni su potpisati i izjavu o nepristranosti i
povjerljivosti kojom potvrđuju da se niti one niti članovi njihove obitelji ne nalaze u sukobu
interesa. Istom izjavom osoba potvrđuje i da nema osobnih interesa kojima može utjecati na
nepristranost rada povjerenstva čiji je član, da će u obavljanju dužnosti na koju je imenovana
postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući povjerljivost podataka i
informacija i vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo dužnosti koja joj je povjerena od strane
Splitsko – dalmatinske županije.
Članak 5.
Pripremu za stručno ocjenjivanje povjerenstva za ocjenjivanje natječaja za dodjelu
financijskih potpora projektima udruga od općeg značaja obavljati će Upravni odjel
zajedničkih poslova Splitsko-dalmatinske županije.
Članak 6.
Povjerenstvo nakon razmatranja i ocjene prijava u roku od 30 dana od dana zaprimanja
prijava od upravnog tijela, izrađuje prijedlog odluke o odobravanju potpora za programe ili
projekte i dostavlja ga županu koji donosi odluku o odobrenju potpora po javnom natječaju za
financiranje projekata udruga od općeg značaja.
Članak 7.
Članovi povjerenstva koji su predstavnici tijela državne uprave, odnosno jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave nemaju pravo na novčanu naknadu za rad povjerenstva
dok članovi povjerenstva koji su predstavnici organizacija civilnoga društva, predstavnici
znanstvenih i stručnih institucija i nezavisni stručnjaci za područja obuhvaćena prioritetnim
područjima natječaja imaju pravo na mjesečnu naknadu o kojoj visini će se donijeti posebna
odluka.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Splitskodalmatinske županija”.
KLASA: 080-01/16-03/64
URBROJ: 2181/1-02-16-2
Split, 1. ožujka 2016.

ŽUPAN

Zlatko Ževrnja, dipl.oec., v.r.

