Na temelju članka 10. i čl. 47. Statuta Općine Dobrinj ("Službene novine" Primorskogoranske županije broj 03/06) Načelnik Općine Dobrinj objavljuje
JAVNI POZIV
ZA SUFINANCIRANJE
PROGRAMA ZA ZADOVOLJENJE JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU,
ZNANOSTI, KULTURI, INFORMIRANJU, SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI,
KAO I PROGRAMA POTREBA UDRUGA GRAĐANA
KOJE DJELUJU NA PODRUČJU OPĆINE DOBRINJ
ZA 2011. GODINU
I. Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga za provedbu programa javnih
potreba u djelatnosti obrazovanja, znanosti, kulturi, informiranju, sportu i tehničkoj kulturi,
kao i programa potreba udruga građana, koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Dobrinj u
2010. godini koje donosi Općinsko vijeće Općine Dobrinj.
II. Pravo sudjelovanja po Javnom pozivu imaju udruge, klubovi, pravne i fizičke osobe koje
se bave djelatnošću iz prethodne točke ovog Javnog poziva čije je sjedište odnosno
prebivalište na području općine Dobrinj, ili su njihovi programi od interesa za Općinu
Dobrinj.
III. Prednost će imati programi koji će svojim sadržajem poticati:
- afirmaciju svih oblika odgoja, obrazovanja i edukacije u općini Dobrinj,
- afirmaciju svih oblika kreativnosti i stvaralaštva na području općine Dobrinj,
- poticanje kreativnog izričaja mladih i uključivanje osoba mlađih od 18 godina
u rad udruga,
- njegovanje i proučavanje povijesnih i sociokulturnih tradicija,
- demokratičnost i ekološku svijest,
- afirmaciju identiteta i promidžbu Općine Dobrinj u Republici Hrvatskoj i
inozemstvu
IV. Prijedlozi programa moraju biti u pisanoj formi i trebaju obvezno sadržavati:
- sadržaj programa
- financijski plan programa s podacima o troškovima, izvorima prihoda i
očekivanim iznosom sufinanciranja
- udruge koje se prvi put prijavljuju dužne su priložiti presliku važećeg rješenja
o upisu u Registar udruga RH, kao i upis promjena ukoliko postoje
- izvješće o urednom financijskom poslovanju
V. Prijedlozi programa pripremljeni u skladu s ovim javnim pozivom , dostavljaju se
zaključno do 15. studenog 2011. godine osobnom dostavom u JUO Općine Dobrinj ili
poštom na adresu:
OPĆINA DOBRINJ
DOBRINJ 103
51514 DOBRINJ
Na omotnici obavezno naznačiti: "Prijedlog programa javnih potreba" ili "Prijedlog programa
udruga". Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Sve dodatne informacije na
telefon 604-163.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE DOBRINJ
Neven Komadina

