GRAD SISAK
Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2017. godinu
Upute za ispunjavanje Prijavnice za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada
Siska za 2017. godinu
Datum raspisivanja Poziva – 05. rujna 2016.
Rok dostave prijava – 10. listopada 2016.
CILJEVI POZIVA
Ciljevi su Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2017. godinu
(dalje: Poziv) očuvanje i promicanje tradicijskih vrednota nacionalne kulture u svim njezinim
oblicima te poticanje aktivnosti, poslova i djelatnosti u kulturi od interesa za Grad Sisak te njegovu
promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje.
Osiguranjem potpora osigurava se opstanak i razvoj djelatnosti koja snažno utječe na oblikovanje
lokalnoga identiteta, hrvatske tradicijske baštine te prijenos znanja i vještina koji su od značaja za
lokalnu zajednicu.
Sukladno dostavljenim prijedlozima i u skladu s proračunskim mogućnostima za 2017., sufinancirat
će se programi od značaja za Grad Sisak i to u sljedećim područjima:
-

kazališne djelatnosti
glazbene i glazbeno-scenske djelatnosti

knjižnične djelatnosti
muzejske djelatnosti

- zaštite i očuvanja kulturnih dobara

- izložbene djelatnosti I likovnih umjetnosti
- scenske djelatnosti

- filmske djelatnosti
- nakladničke djelatnosti.

OSIGURANJE SREDSTAVA
(1) Ovim Pozivom Grad Sisak će u 2017. godini osigurati sljedeće potpore:
1. Programima ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Sisak
1.1. Gradski muzej Sisak
1.2. Gradska galerija Striegl
1.3. Dom kulture Kristalna kocka vedrine
1.4. Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak
2. Programima udruga, umjetničkih organizacija i drugih neprofitnih organizacija:
2.1. Kulturni amaterizam
2.2.
Kulturne manifestacije i programi
2.3.
Ostale tekuće donacije .
(2)

Predlagatelji programa osiguravaju dostatnu potporu iz vlastitih i drugih izvora sredstava
(sredstva Državnog proračuna, županija, sponzori, donatori i drugo).
(3) Korisnicima potpora sredstva se osiguravaju samo za namjenski dio troškova potrebnih za
provedbu programa.
FORMALNI UVJETI POZIVA

Prihvatljivi predlagatelji: Tko može podnijeti prijavu? Kako se prijavljuju programi?
(1) Pravo podnošenja programa na Poziv imaju ustanove u kulturi, udruge, samostalni umjetnici,
umjetničke organizacije te pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi.
(2) Svaki se program prijavljuje na zasebnoj prijavnici. Broj prijava jednoga predlagatelja nije
ograničen.
Prihvatljive vrste programa
(1) Prihvatljive vrste programa su:
-

festivali/manifestacije/smotre, natjecanja
nabava nošnji/nabava instrumenata
nakladnička djelatnost
koncertna gostovanja/obljetnice
seminari/radionice
ostali programi.
(2) Prijavnicama su obuhvaćene kulturne aktivnosti isključivo od interesa za Grad Sisak.
(3) Rok provedbe ugovornog programa određuje se prema datumu održavanja programa koji je
podnositelj dužan navesti u prijavnici.
Prihvatljivi troškovi programa
U skladu s uvjetima Poziva, od interesa za Grad Sisak smatrat će se programi koji su ekonomični
s detaljno specificiranim troškovnicima.
(1) Prihvatljivi troškovi:

-

naknade sudionicima u stručnom oblikovanju sadržaja programa
troškovi tiskovina (plakati, programi, katalozi i slično)
troškovi video i fotosadržaja
troškovi tehnike (najam ozvučenja, rasvjete i slično)
troškovi smještaja i putni troškovi
troškovi postavljanja pozornice, iznajmljivanja dvorane i slično
naknade ZAMP-u
troškovi promidžbe
troškovi nabave/otkupa/popravaka/rekonstrukcije nošnji i/ili nabave/popravaka instrumenata .
(2) Neprihvatljivi troškovi:
- troškovi koji nisu vezani uz program predlagatelja kao i sanacija dugovanja.
Kako se prijaviti? Što je obvezujuća natječajna dokumentacija? Što su prilozi?
Prijave se podnose na obrascu pod nazivom Prijavnica za predlaganje programa javnih potreba u
kulturi Grada Siska za 2017. godinu.
Prijavnica je dostupna na službenim internetskim stranicama Grada Siska (www.sisak.hr).
Popunjene Prijavnice dostavljaju se sa svim prilozima na adresu: Grad Sisak, Upravni odjel za
obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo, Rimska 26, Sisak.
(1) Obvezujuća natječajna dokumentacija:
- u cijelosti ispunjena, potpisana i ovjerena prijavnica u tiskanom obliku
- izvadak iz Registra neprofitnih organizacija za umjetničke organizacije i udruge (preuzeti s linka:
http://www.mfin.hr/hr/registar-npf ) .

(2) Prilozi prijavnicama:
-

fotomaterijali ili tiskovine

- prošireni prikaz sadržaja programa i/ili specifikacija troškovnika, predračuni i slično.
Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete Poziva smatrat će se neprihvatljivima i neće se
razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2017. godinu:
-

prijavnice bez odgovarajućih podataka vezanih uz sadržaj i troškovnik
prijavnice bez odgovarajućeg obrasca
prijavnice dostavljene izvan roka Poziva
prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze prema Gradu Sisku ( izvješća za
prethodnu .
Prijavnica – detaljni opis programa i troškovnika
Uz ostale potrebne podatke, detaljni opisi programa i troškovnik temelj su za uvrštenje prijavnice u
natječajni postupak. Ukoliko kod ispunjavanja prijavnica znakovni prostor unutar pojedinih polja
nije dovoljan, prilažu se odgovarajuće dopune.
U polje „Detaljni opis programa“ predlagatelji unose konkretan programski sadržaj s imenima
sudionika, bez općenitih podataka.
U polju „Opis troškova “ predlagatelji unose precizne troškove po svakoj financijskoj stavci. Nejasni
nazivi stavki kao npr. „investicijsko/redovito održavanje“, “, „materijali i sirovine“, kao i
nespecificirani iznosi koji predlagatelji uvrste u takozvane „ostale troškove“, otegotna su okolnost
za prijavljeni program.
Kako poslati prijavnice?
Prijavnice se dostavljaju potpisane u tiskanom obliku sa svim prilozima (ukoliko ih ima).
Tiskane prijavnice dostavljaju se na adresu: Grad Sisak, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu,
sport, branitelje i civilno društvo, Rimska 26, Sisak.
Rok prijave na Poziv
Rok prijave na Poziv jest od 05. rujna do 10. listopada 2016.
Prijavnice su dostavljene u roku ako je na prijamnom štambilju razvidno da su u poštanskom uredu
zaprimljene do 10. listopada 2016. godine. U slučaju da se prijavnice dostave u pisarnicu Grada
Siska osobno, predlagateljima se na drugi primjer prijavnice (koji zadržavaju) stavlja prijamni
štambilj s datumom primitka pošiljke.
Komu se obratiti za pitanja?
Tehnička pitanja o postupku kao i o ostalim stručnim pitanjima o sadržaju prijavnice :
- tel.: 044/ 510 154 (Irma Matanović) .
POSTUPAK
Sve prijavnice prolaze kroz postupak:

-

zaprimanja prijavnica u tiskanom obliku
provjere cjelovite dokumentacije prijavljenih programa u odnosu na propisane uvjete Poziva
pripreme i izrade natječajne dokumentacije za sjednice Kulturnog vijeća (dalje: Vijeća)
pripreme i izrade analitičkih materijala za sjednice Vijeća
provedbe rada i sjednica Vijeća
izrade završne dokumentacije s prijedlozima Vijeća
donošenja odluke, izrade odgovarajuće dokumentacije i objave Programa javnih potreba u kulturi
Grada Siska za 2017. godinu na mrežnim stranicama Grada Siska
- izrade ugovora, provedbe ugovornih obveza i nadzora namjenskog korištenja sredstava
Proračuna Grada Siska.
PREGLED PRIJAVNICA I PROCJENA VALJANOSTI U ODNOSU NA UVJETE POZIVA

Grad Sisak provjerava usklađenost sadržaja prijavnica/priloga s uvjetima Poziva, uz odgovarajuću
suglasnost Vijeća te ih obrađuje i priprema za daljnje stručno vrednovanje.
Vijeće vrednuje formalnu i svaku drugu valjanost prijavnica u skladu s odredbama Zakona o
kulturnim vijećima (NN 48/04, 44/09, 68/13). Nakon provedbe cjelovitog postupka njihova
razmatranja, Vijeće predaje Upravnom odjelu nadležnom za poslove iz područja kulture, prijedloge
Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2017. godinu.
Po donošenju odluka rezultati Poziva objavljuju se na mrežnim stranicama Grada Siska.
Predlagatelji koji nisu udovoljili uvjetima Poziva, kao i oni čiji programi neće biti uvršteni u Program
javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2017. godinu, o tome će primiti odgovarajuću obavijest.
DOSTAVA DODATNE DOKUMENTACIJE
Vijeće od predlagatelja koji su udovoljili uvjetima Poziva može zatražiti dopunu dokumentacije.
Dopuna isključuje dokumentaciju koja je bila propisana. Rok za dostavu dopune iznosi 10 dana.
POPIS NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE
OBRASCI

Prijavnica za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2017. godinu
PROPISI I DOKUMENTI

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09)

- izvadak iz Registra neprofitnih organizacija za umjetničke organizacije i udruge .

