Na temelju odredaba Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od
interesa za opće dobro koje provode udruge i odredaba Pravilnika o donacijama i sponzorstvima Studentskog centra
Rijeka, ravnatelj objavljuje sljedeći

JAVNI POZIV
za dodjelu jednokratne financijske potpore udrugama

1. PREDMET I CILJ POZIVA
Predmet ovog poziva je dodjela jednokratne financijske potpore udrugama u obliku donacija i sponzorstva, i to za: jačanje
kapaciteta udruga, podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga, obilježavanje značajnih obljetnica,
organiziranje susreta, natjecanja, drugih manifestacija i slično.
Cilj poziva je raspodjela potpora za aktivnosti udruga koje su usmjerene: radu od općeg društvenog značaja, dobrobiti i
poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, osobito studenata i mladih, radu s marginaliziranim ili osjetljivim
skupinama građana te zdravlju i socijalnoj skrbi.
2. VRSTA I VISINA FINANCIJSKE POTPORE
Za 2020. godinu Studentski centar Rijeka (u nastavku: Centar) u svom Financijskom planu namijenio je sredstva u iznosu
od 20.000,00 kuna (dvadeset tisuća) za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama.
Donacija ili sponzorstvo može biti dodijeljena, osim u obliku jednokratne financijske potpore, i kroz doprinos u naravi
(roba ili usluge).
Povjerenstvo za donacije i sponzorstvo (u nastavku: Povjerenstvo) ocijeniti će zaprimljene zahtjeve, utvrditi ispunjavaju
li sve formalne uvjete te dati prijedlog ravnatelju o visini sredstava koja bi se dodijelila, u iznosu koji je uvjetovan
kvalitetom prijavljene aktivnosti.
3. TKO SE MOŽE PRIJAVITI NA POZIV
Na poziv se mogu prijaviti udruge koje, u aktu o osnivanju, imaju definirano područje djelovanja navedeno u Predmetu i
cilju ovog Poziva.
Na poziv se mogu prijaviti udruge koje zadovoljavaju sljedeće uvjete:
- da imaju sjedište na području Primorsko –goranske županije,
- da su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske,
- da su upisani u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske,
- da su uredno ispunili obveze iz prethodno sklopljenih ugovora sa Centrom,
- da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđena za prekršaje
niti za kaznena djela određena odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.
Kako bi prijava bila pravovaljana, zahtjev za donaciju ili sponzorstvo mora se podnijeti na posebnom obrascu koji je
dostupan na web stranici Centra.
4. TKO SE NE MOŽE PRIJAVITI NA POZIV
Pravo prijave na poziv nemaju:
- ustrojbeni oblici udruga koji nisu registrirani sukladno Zakonu kao pravne osobe,
- udruge koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija,
- udruge koje nisu uredno ispunile obveze iz prethodno sklopljenih ugovora sa Centrom,
- udruge koje su u stečaju,
- udruge koje ne mogu ishoditi potvrde o nekažnjavanju od strane nadležnih sudova,
- udruge koje aktom o osnivanju nisu definirale da se bave područjima navedenim u Predmetu i cilju ovog Poziva.
Na ovaj Poziv ne mogu se prijaviti udruge čiji su osnivači političke stranke ili vjerske zajednice.
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5. DOKUMENTACIJA KOJA SE MORA PRILOŽITI UZ PRIJAVU
Prijava na Poziv mora sadržavati:
 ispunjen i potpisan Obrazac A - zahtjev za donaciju ili sponzorstvo,
 uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi kazneni postupak (uvjerenje
ne smije biti starije od 6 mjeseci),
 izvadak iz Registra udruga ili ispis izvatka sa mrežnih stanica Registra udruga,
 ispunjen i potpisan Obrazac B – Izjava o ispunjenju obveza iz ranije potpisanih ugovora sa Centrom.
6. NAČIN PRIJAVE
Prijave projekata podnose se osobno ili preporučeno poštom na adresu: Studentski centar Rijeka, Radmile Matejčić 5,
51000 Rijeka ili putem elektroničke pošte na e-mail adresu : scri.uniri@scri.hr, uz naznaku „Za Povjerenstvo za donacije
i sponzorstvo“.
7. ROK PODNOŠENJA PRIJAVA I ROK ZA ODLUČIVANJE O PRIJAVI
Ovaj Poziv objavljuje se na web stranici Centra na početku poslovne godine i otvoren je tijekom cijele godine, odnosno
do iskorištenja planiranih sredstava.
Povjerenstvo zaprima zahtjeve za donaciju ili sponzorstvo te o istima odlučuje u pravilu jednom u tri mjeseca (kvartalno),
i to 01.ožujka, 01.lipnja, 01.rujna i 01.prosinca tekuće godine (primjer: o zahtjevu zaprimljenom 15. travnja odlučiti će
se 01. lipnja; o zahtjevu zaprimljenom 01. kolovoza odlučiti će se 01. rujna).
Centar će pravodobno obavijestiti podnositelja zahtjeva o prihvaćanju odnosno neprihvaćanju zahtjeva.
U trenutku kada se iskoriste sva planirana sredstva, Centar će ukloniti javni poziv i popratne dokumente sa svoje web
stranice.
8. PRIJAVE KOJE SE NEĆE RAZMATRATI
Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne zadovoljavaju uvjete iz točke 4. ovog Poziva, neće se razmatrati.
Prijava je nepotpuna kada ne sadrži potpunu dokumentaciju iz točke 5. ovog Poziva.
9. MJERILA ZA OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE ZAHTJEVA
Prijave koje su zadovoljile formalne uvjete (uredna dokumentacija i uvjeti iz točke 4. ovog poziva), Povjerenstvo
ocjenjuje i vrednuje.
Povjerenstvo ocjenjuje zaprimljene zahtjeve sukladno kriterijima i mjerilima propisanim Pravilnikom o donacijama i
sponzorstvima Studentskog centra Rijeka, odnosno uzimajući prvenstveno u obzir da je svrha u koju se zahtjev podnosi
usmjerena ostvarenju ciljeva koji su od općeg društvenog značaja, usmjereni dobrobiti i poboljšanju kvalitete života
društvene zajednice, osobito studenata i mladih, zdravlju i socijalnoj skrbi te radu s marginaliziranim ili osjetljivim
skupinama građana.
Povjerenstvo, postupajući kako je iznad navedeno, zajednički odlučuje o broju bodova koje dodjeljuje zahtjevu, s tim da
je maksimalan broj bodova koji se može dodijeliti jednom zahtjevu 10.
Udruge čiji zahtjevi budu ocijenjeni sa 8 ili više bodova dobiti će jednokratnu financijsku pomoć u obliku donacije ili
sponzorstva u iznosu kojeg su tražili (u slučaju da nisu definirali iznos koji se traži, Povjerenstvo će ravnatelju Centra
predložiti iznos te on donosi konačnu odluku).
Udruge čiji zahtjevi dobiju ocjenu od 5 - 8 bodova, dobiti će jednokratnu financijsku pomoć u obliku donacije ili
sponzorstva u iznosu umanjenom za 50% od iznosa koji su tražili (u slučaju da nisu definirali iznos koji se traži,
Povjerenstvo će ravnatelju Centra predložiti isti te on donosi konačnu odluku).
Udruge čiji zahtjev je dobio ocjenu manju od 5 bodova neće primiti jednokratnu financijsku pomoć u obliku donacije ili
sponzorstva.
Tablica na temelju koje se dodjeljuju bodovi čini sastavni dio ovog poziva.
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10. DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU ILI NE PRIHVAĆANJU ZAHTJEVA
Na temelju prijedloga Povjerenstva, ravnatelj Centra donosi odluku o dodjeljivanju jednokratne financijske potpore
podnositelju zahtjeva.
Ukoliko Povjerenstvo procijeni da podnositelj zahtjeva ne zadovoljava kriterije i mjerila navedene u točkama 1. i 9. ovog
Poziva, odnosno da nije u skladu sa ciljevima i predmetom ovog Poziva, ravnatelju će predložiti neprihvaćanje zahtjeva
ili djelomično ispunjenje zahtjeva (isto je moguće na način da se iznos donacije ili sponzorstva iz zahtjeva isplati u iznosu
manjem od onoga koji je naveo podnositelj zahtjeva).
Centar će, u slučaju neprihvaćanja zahtjeva, o istom bez odgode obavijestiti podnositelja zahtjeva.
11. PRAVO NA PRIGOVOR PODNOSITELJA ZAHTJEVA
Podnositelj zahtjeva ima pravo u roku 8 dana od zaprimanja obavijesti o neprihvaćanju zahtjeva uputiti Centru pismeni
prigovor. Prigovor se može podnijeti samo na postupak, a ne i na odluku o neprihvaćanju zahtjeva ili na visinu dodijeljenih
sredstava.
Po zaprimanju prigovora, Povjerenstvo za rješavanje prigovora za dodjelu financijskih sredstava Centra dužno je u roku
od 15 dana razmotriti prigovor. Konačnu odluku po prigovoru donosi ravnatelj Centra.
12. POTPISIVANJE UGOVORA O DODJELJIVANJU JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE
Centar će, nakon što se donese odluka o isplati donacije ili sponzorstva, objaviti na svojoj web stranici podatke o
udrugama kojima je odobrena dodjela jednokratne financijske potpore.
Centar će s onim udrugama čiji zahtjev se prihvati, potpisati Ugovor o donaciji ili sponzorstvu, kojim će se urediti
međusobna prava i obveze.
Ugovor će se sklopiti najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke iz stavka 1. ove točke.
Ugovor u ime Centra potpisuje ravnatelj, a u ime podnositelja zahtjeva osoba ovlaštena za zastupanje.
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