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ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA
GRADA ĐAKOVA

JAVNI POZIV
ZA JEDNOKRATNE POTPORE SPORTSKIM UDRUGAMA TIJEKOM 2023. GODINE

- Sufinanciranje školovanja i usavršavanja stručnih kadrova u sportu
- Sufinanciranje državnih natjecanja mlađih kategorija
- Programi jednokratne pomoći

Datum objave poziva: 20.01.2023. godine

Krajnji rok za dostavu prijava: 31.12.2023. godine ili do iskorištenosti sredstava
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Na temelju odluke Skupštine Zajednice športskih udruga Grada Đakova od 05.12.2022. godine,
odluke Gradskog vijeća Grada Đakova s 10. sjednice održane 19.12.2022. godine o donošenju
Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đakova za 2023. godinu i Pravilnika o
financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Đakova, donosi se
odluka o raspisivanju

Javnog poziva

 za dodjelu jednokratnih potpora sportskim udrugama tijekom 2023. godine
(u daljnjem tekstu Poziv)

I.
Predmet ovog Poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata za dodjelu
jednokratnih potpora sportskim udrugama tijekom 2023. godine. Prijavu po ovom Pozivu mogu
podnijeti samo udruge koje su učlanjene u Zajednicu športskih udruga Grada Đakova.

II.
Sveukupna planirana vrijednost poziva je 26.545,00 eura / 200.000,00 kn.
Udruge se mogu prijaviti za tri različite vrste potpora:

a) Sufinanciranje školovanja i usavršavanja stručnih kadrova u sportu
Ukupna vrijednost potpore za ovu poziciju je 2.655,00 eura / 20.000,00 kn.

b) Sufinanciranje državnih natjecanja mlađih kategorija
Ukupna vrijednost potpore za ovu poziciju je 6.636,00 eura / 50.000,00 kn.

c) Programi jednokratne pomoći
Ukupna vrijednost potpore za ovu poziciju je 17.254,00 eura /130.000,00 kn.
Najmanji iznos koji se može ugovoriti i prijaviti po jednom zahtjevu je 133,00 eura / 1.000,00 kn,
a najveći iznos po pojedinom zahtjevu je 1.990,00 eura / 15.000,00 kn za stavke a) i b), odnosno
663,00 eura / 5.000,00 kn za stavku c).
Svaka udruga može se prijaviti na ovaj poziv najviše dva (2) puta  tijekom 2023. godine za
potpore pod stavkama a) i b), odnosno najviše četiri (4) puta za potpore pod stavkom c).

Ukupni očekivani broj prijava: 50.

III.
Krajnji rok za podnošenje prijava je 31.12.2023. godine ili do iskorištenosti sredstava iz točke II.
ovog Poziva.

IV.
Pisani prijedlozi za programe iz točke I. ovog Poziva odnose se na:

a) Sufinanciranje školovanja i usavršavanja stručnih kadrova u sportu.
b) Sufinanciranje državnih natjecanja mlađih kategorija
c) Programe jednokratne pomoći

V.
Pravo podnošenja prijave programa imaju sportski klubovi i udruge, odnosno sve pravne osobe
koje temeljem Zakona o sportu mogu obavljati sportsku djelatnost uz uvjet da imaju sjedište na
području Grada Đakova i punopravne su članice Zajednice športskih udruga Grada Đakova.
Prijavitelji moraju zadovoljavati sve uvjete propisane Statutom Zajednice, važećim zakonima RH
koji se odnose na udruge, a trebaju priložiti dokumente propisane u daljnjem tekstu.
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Zahtjeve za jednokratne potpore mogu podnijeti isključivo klubovi/udruge, odnosno pravne osobe.
Uz obrazloženje prijedloga programa za dodjelu financijskih sredstava (na propisanom obrascu)
predlagatelji su dužni dostaviti izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja i financijski plan (sa
specificiranim troškovima za izvršenje programa u kojemu će navesti podatke o ukupnim
troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koje osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora, te o
dijelu sredstava čije se osiguravanje očekuje iz Proračuna Grada Đakova putem Zajednice
športskih udruga Grada Đakova).

VI.
Odluku o prihvaćanju/neprihvaćanju programa donosi Izvršni odbor Zajednice športskih udruga
Grada Đakova o čemu će predlagatelji biti obaviješteni.
Svi klubovi/udruge čiji prijedlog bude ocijenjen prihvatljivim sklopit će sa Zajednicom športskih
udruga Grada Đakova ugovor o financiranju iz javnih izvora.

VII.
Prijedlozi programa i projekata se dostavljaju preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno
(predaja u kancelariju Zajednice športskih udruga Grada Đakova) na slijedeću adresu:

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA ĐAKOVA
Matije Gupca 13
31400 Đakovo
ili  u elektronskom obliku na e-mail: zsu.djakovo@gmail.com   s napomenom:

„ ZA JAVNI POZIV –
ZA JEDNOKRATNE POTPORE SPORTSKIM UDRUGAMA TIJEKOM 2023. GODINE“

VIII.
Pisani prijedlozi programa i projekata neće se razmatrati ukoliko nisu dostavljeni u roku i na za to
predviđenim obrascima koji će se klubovima/udrugama dostaviti putem elektonske pošte, a mogu
se preuzeti i na web stranici Zajednice: http://www.zsudjakovo.hr/.

Ur.broj:_____/23.
U Đakovu, 20.01.2023.

Predsjednik:
Goran Pataki, mag.oec.

Prilozi:
- Upute za prijavitelje
- Obrasci D1, D2, D3
- Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – obrazac DF 2
- Obrazac ID1, ID2, ID3


