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N A T J E Č A J 
za sufinanciranje  projekata udruga u 2016. godini 

 
 
 

1.  UVJETI PRIJAVE 
 

- pravo prijave imaju udruge koje imaju sjedište na području grada Vodica, registrirane prema Zakonu o 
udrugama, 

- jedna udruga može prijaviti najviše dva (2) projekta, 
- projekt koji udruga prijavljuje treba biti usmjeren na poboljšanje turističke ponude grada Vodica  i temeljiti 

se  na već postignutim rezultatima prijašnjih sličnih aktivnosti udruge. 
 
 
2.  PROJEKTI I PROGRAMI NA KOJE SE NATJEČAJ NE ODNOSI 
 
 Na natječaj se ne mogu prijaviti sljedeći projekti: 

- projekti  velikih razmjera za koje je potrebna znatna financijska potpora, osim u slučaju ako je većina 
sredstava osigurana iz drugih izvora, 

- projekti manjih razmjera koji su sufinancirani iz proračuna Grada Vodica, 
- projekti usmjereni na zadovoljavanje temeljnih potreba poslovanja udruge, 
- projekti čija je jedina svrha korist članovima udruge. 

 
 
3.  KRITERIJI ZA DONOŠENJE ODLUKE O SUFINANCIRANJU PROJEKATA  
 

- usmjerenost prema unapređenju boravka turista i općenito poboljšanju turističke ponude naselja Vodice i 
Srima te otoka Prvića, 

- prednost projektima koji se odnose na pred i posezonu, 
- suradnja s drugim udrugama i ostalim partnerima. 

 
 
4.  IZNOS FINANCIJSKE POTPORE 
 
 Ukupan najveći mogući iznos potpore koji se može odobriti jednoj udruzi koja prijavljuje projekte je 
 15.000,00 kuna. 
 
 
5.  NAČIN PRIJAVE PROJEKTA 
 
 Projekt se prijavljuje isključivo u pisanom obliku. 
 Zajednički projekt više udruga može prijaviti vodeća udruga uz naznaku svih doprinosa prijavljenih udruga i 
 drugih donatora. 
 Obvezna dokumentacija za prijavu: 

- ispunjeni obrazac Prijave, 
- preslika rješenja o registraciji udruge. 

 
 
 



 
Prijava projekta mora sadržavati ovdje navedenu obveznu dokumentaciju.  

 Prijava projekta može sadržavati materijale koji prikazuju rad udruge, pisma preporuke i pisma namjere koja 
 potvrđuju suradnju drugih organizacija, ustanova ili udruga u provedbi prijavljenog projekta. 
 

Prijavu projekta s potpunom natječajnom dokumentacijom dostaviti na e-mail adresu info@vodice.hr  ili 
poštom  na  adresu: 

 
Turistička zajednica grada Vodica, Obala Vladimira Nazora bb, 22 211 Vodice 

 
 
 
6. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA 
 
 Rok za podnošenje prijava je do 02. listopada 2015. godine. 
 Zakašnjele prijave i prijave koje ne sadrže natječajem propisanu obveznu dokumentaciju neće se razmatrati. 
 

VAŽNO: sve molbe za sufinanciranje projekata koje pristignu nakon donošenja Plana i programa rada TZ 
grada Vodica za 2016. godinu neće biti razmatrane. 

 
 
 
7.  POSTUPAK ODOBRAVANJA I OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA 
 
 Odluku o sufinanciranju projekata donijeti će Turističko vijeće TZ grada Vodica. Obavijest o rezultatima 
 natječaja bit će dostavljena u roku od 10 dana nakon donošenja odluke.   
 Svi projekti koje TZ grada Vodica prihvati jesu zajednički projekti udruge i TZ-a. Međusobni odnosi između 
 udruge i TZ-a urediti će se Ugovorom. 
 
 
 
 
         Turistička zajednica grada Vodica 
         Turistički ured 
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