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Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne
novine“ broj 26/2015), članka 44. stavka 3. alineje 27. Statuta Grada Vrbovca („Glasnik
Zagrebačke županije“ broj 8/18 i 12/18 – ispravak i „Glasnik Grada Vrbovca“, broj 2/20) i članka
10. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke županije“ broj
2/18), Gradonačelnik Grada Vrbovca dana 16. veljače 2022. objavljuje

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima
u području gospodarstva za 2022. godinu
Grad Vrbovec poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području promicanja
gospodarstva da podnesu prijavu za ostvarivanje financijske potpore programima/projektima ili
institucionalne podrške Grada Vrbovca u 2022. godini.
Udruge sukladno ovom javnom natječaju mogu podnijeti prijavu za:
A) financijsku podršku programu/projektu koji doprinosi promicanju gospodarstva i/ili
B) institucionalnu podršku za organizacijski razvoj i poslovanje udruge.
Prioritetna područja ovog Natječaja obuhvaćaju poticanje programa, projekata i aktivnosti koje
doprinose:
• promicanju gospodarskog razmišljanja,
• razvoju novih gospodarskih ideja,
• poticanju okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na
znanju utemeljenog gospodarstva,
• razvoju sposobnosti i poticanju zapošljavanja i samozapošljavanja mladih ljudi,
• poticanju razvoja, zaštite, promocije i komercijalizacije inovacija,
• razvoju gospodarskih sajmova i manifestacije,
i ostale programe/projekte koji pridonose promicanju gospodarstva.
Institucionalna podrška predstavlja specifičan oblik potpore za organizacijski razvoj i poslovanje
udruga kojom se osigurava trajnost i stabilnost rada udruga registriranih na području grada
Vrbovca, a čija je djelatnost u području gospodarstva od posebnog značaja za Grad Vrbovec.

Ukupno planirana vrijednost ovog Javnog natječaja je 130.000,00 kuna, a sredstva za tu
namjenu osigurana su u Proračunu Grada Vrbovca za 2022. godinu sa pozicije R0218.1 – glavni
program/program A20 2100, aktivnost A100002, konto 38114 Tekuće donacije udrugama.
Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti za financijsku podršku programu/projektu po
pojedinoj prijavi je od 2.000,00 kuna do 30.000,00 kuna, a planira se ugovoriti dodjela
financijskih sredstava za okvirno 5 financijske potpore programima i/ili projektima.
Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti za institucionalnu podršku je od 1.000,00
kuna do najviše 10.000,00 kuna, a planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno
3 institucionalne podrške.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana, a završava 19. ožujka 2022. (uključuje 18. ožujka 2022.
do 00:00 sati).
Svaka udruga u okviru ovog javnog natječaja može podnijeti do 3 prijave za financijsku podršku
programu/projektu i najviše 1 prijavu za institucionalnu podršku, na razdoblje provedbe do 31.
prosinca 2022. godine. Ista udruga može biti partner na više programa/projekata unutar
definiranih područja u članku 3. javnog natječaja.
Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, ostvarivanje prednosti u
financiranju i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u uputama za prijavitelje.
Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s uputama za
prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Grada Vrbovca – www.vrbovec.hr .
Prijava se podnosi preporučeno poštom ili osobno (predaja na urudžbeni zapisnik) u zatvorenoj
omotnici na sljedeću adresu:
Grad Vrbovec
Trg Petra Zrinskog 9
10 340 Vrbovec
uz napomenu na omotnici:
„NE OTVARATI - Javni natječaj za dodjelu financijske potpore
u području gospodarstva za 2022. godinu“.
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava
dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava,
podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe
javnog natječaja, detaljno su opisani u uputama za prijavitelje.
Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane
uvjete ovog javnog natječaja.
Sva pitanja vezana uz ovaj javni natječaj mogu se postaviti Službi za opće poslove, isključivo
elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: robert.haic@vrbovec.hr
Gradonačelnik
Denis Kralj, v.r.
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