Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa
i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15), članka 16. Pravilnika o financiranju
programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna potreba Grada Korčula („Službeni glasnik Grada
Korčule“ br. 10/18), i članka 78. st. 21. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“ br. 3/18),
gradonačelnik Grada Korčule objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu financijskih sredstava u području kulture
za 2020. godinu

I.
Javne potrebe u kulturi su programi, projekti, kulturne djelatnosti i manifestacije od interesa za Grad
Korčulu (dalje u tekstu: Grad) koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe, a za koje se sredstva
osiguravaju u Proračunu Grada Korčule za 2020. godinu.
II.
Prioritetna područja ovog Natječaja koja će se uvrstit u Program javnih potreba obuhvaćaju:
1. Programske djelatnosti udruga i ostalih korisnika iz područja:
1.1. zaštite i očuvanja kulturne baštine
1.2. muzejske i galerijske djelatnosti
1.3. izložbena i likovna djelatnost
1.4. knjižne i nakladničke djelatnosti
1.5. glazbene i glazbeno-scenske djelatnosti
1.6. dramska, plesna i izvedbena djelatnosti
1.7. tradicijske kulture i kulturno-umjetničkog amaterizma
1.8. audiovizualne djelatnosti
1.9. urbane kulture, kulture mladih i novomedijske kulture.
2. Ostali programi od posebnog značenja za Grad.

III.
Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je od 2.000,00
kuna do najviše 30.000,00 kuna.
IV.
Rok za podnošenje prijava je od 06. rujna 2019. godine, a završava 09. listopada 2019. godine.
V.
Svaki prijavitelj u okviru ovog Javnog natječaja može podnijeti najviše 2 prijave po pojedinom
području za financijsku podršku programu/projektu. Ista udruga može biti partner na više programa/projekata
unutar definiranih područja u članku 2. Javnog natječaja.

VI.
Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, ostvarivanje prednosti u
financiranju i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.
VII.
Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje,
dostupni na mrežnim stranicama Grada Korčule: www.korcula.hr .
VIII.
Prijava se podnosi preporučeno poštom ili osobno (predaja na urudžbeni zapisnik) u zatvorenoj
omotnici na sljedeću adresu:
Grad Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula
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uz napomenu na omotnici:
„NE OTVARATI – Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava u području kulture
za 2020. godinu“
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne
dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora i
postupanje s dokumentacijom 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.
IX.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti nadležnom upravnom odjelu, Upravnom
odjelu za društvene djelatnosti, isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte:
ana.biocic@korcula.hr .

KLASA: 612-01/19-01/11
URBROJ: 2138/01-02-19-1
Korčula, 06. rujna 2019.
GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.
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