REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informaciji (Narodne novine 25/13, 85/15), članka 12. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 9/2015)
i članka 46. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13), Općinski načelnik je dana 10.01.2017.godine donio

Godišnji plan raspisivanja natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa u 2017. godini iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi

Naziv natječaja

Red.br.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Naziv aktivnosti iz Proračuna

A100021 Tekuća pomoć sportskim
društvima

40.000,00

A100028 Razvoj kulturnog
amaterizma

65.000,00

Javni natječaj za financiranje
programa i projekata udruga od
A100029 Pomoć razvoju civilnog
interesa za opće dobro na području
društva
Općine Kneževi Vinogradi
A100020 Tekuća pomoć
nogometnim klubovima
A100012 Osnaživanje civilnog
društva u djelatnostima socijalne
skrbi
T100010 Tekuće donacije u
gospodarstvu
Javni natječaj za financiranje
programa i projekata udruga od
interesa za opće dobro na području
Općine Kneževi Vinogradi iz područja
A100002 DVD
vatrogastva
Javni natječaj za dodjelu kapitalnih
pomoći objektima religije

Ukupna
vrijednost
natječaja (kn)

K100001 Kapitalna pomoć objektima
religije

Javni natječaj za mjere po Programu T100012 Program poticanja
poticanja obrtništva, malog i srednjeg obrtništva, malog i srednjeg
poduzetnitva i turizma
poduzetnitva i turizma

10

15

450.000,00

Predviđeni mogući
podnositelji

sportske udruge - aktivno
djeluju na području
Općine
udruge - koje aktivno
djeluju na području
Općine

Okvirni datum
Okvirni datum
završetka natječaja za ugovaranje

12 mj

12 mj

5

sportske udruge nogometni klubovi

12 mj

5

Okvirni datum
raspisivanja
natječaja

12 mj

civilne udruge u kulturi
koje aktivno djeluju na
području Općine

45.000,00
30.000,00

Financijska
podrška se
ostvaruje na
rok od

15
70.000,00

25.siječnja

25.veljače

15.ožujak

12 mj
civilni sektor - udruge

3

udruga

12 mj

5

DVD

12 mj

.15.veljača

.15.ožujak

.30.ožujak

4

vjerske zajednice s
područja Općine

12.mj

.15.veljača

.15.ožujak

.30.ožujak

75

OPG, obrti, trgovačka
društva

20.veljača

31.prosinac

tijekom godine

15.travanj

31.prosinac

tijekom godine

01.ožujak

31.prosinac

tijekom godine

01.rujan

15. rujan

25.rujan

01.prosinac

15. prosinac

20.prosinac

120.000,00

100.000,00

300.000,00

Javni natječaj za mjere po Programu
potpore u poljoprivredi
I. Javni natječaj za mjere po
programu uređenja naselja i
demografske obnove
II. Javni natječaj za mjere po
programu uređenja naselja i
demografske obnove - sufinanciranje
nabave udžbenika

T100009 Program potpore u
poljoprivredi

300.000,00

T100007 Program uređenja naselja i
demografske obnove

150.000,00

Javni poziv za dodjelu stipendija

T100001 Stipendije

A100002 Ostale pomoći socijalno
ugroženima

Okvirni broj
planiranih
ugovora

jednokratno
50

60

OPG, obrti, trgovačka
društva
fizičke osobe

jednokratno
60

fizičke osobe

25.000,00
120.000,00

jednokratno

25

studenti

jednokratno
do maks. 3
godine
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OPĆINSKI NAČELNIK
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