Na temelju 37. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,
broj 10/09, 5/13, 8/13 i „Službeni glasnik Općine Bilice“, broj 3/18 i 5/18) Načelnik Općine
Bilice, dana 10. listopada 2019. godine, donosi;

PROGRAM
subvencioniranja projekata razvoja i unapređenja športa
na području Općine Bilice u 2019. godini

I.
Program se temelji na dodjeli poticajnih sredstava programima iz poticanja i
promicanja športa, te unapređenje športskog života na području Općine Bilice.
II.
Namjena subvencije po ovom Programu su:
1. Poticanje i promicanja športa, te unapređenje športskog života:
- razvoj sporta i sportskih aktivnosti
- rad sa mladim uzrastima,
- uređenje i sanacija postojećih igrališta,
- promicanje športa i zdravog života,
- organizacija športskih manifestacija
III.
Korisnici subvencija iz točke II. ovog Programa mogu biti Športske klubovi i udruge,
registrirani prema Zakonu o udrugama koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
- su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija
temeljna svrha nije stjecanje dobiti,
- imaju registrirano sjedište i djeluju na području Općine Bilice,
- svojim programima i djelovanjem obuhvaćaju prvenstveno korisnike s
područja Općine Bilice,
- Statut im je usklađen s novim zakonom o udrugama,
IV.
Sredstva za provedbu ovog Programa osigurana su u proračunu Općine Bilice za 2019.
godinu i to Programom javnih potreba u športu na području Općine Bilice za 2019. godinu
(„Službeni glasnik Općine Bilice“, broj 8/18).
V.
Kriterij za ocjenjivanje prijedloga projekta:
1. Kvaliteta pripreme i obrade projekta,
2. Kompetentni ljudski resursi,
3. Procjena doprinosa projekta za razvoj sporta i sportskih aktivnosti,
4. Stupanj osiguranja vlastitih sredstava,
5. Razina natjecanja kluba i
6. Plasmani kluba u domaćim natjecanjima;

VI.
Postupak dodjele subvencije za projekte iz točke II. ovog Programa, provodi
Povjerenstvo za izradu i provedbu Programa javnih potreba udruga građana u području športa
za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo čine predsjednik i tri člana koje imenuje općinski načelnik.
Općinske subvencije se dodjeljuju na temelju Javnog poziva, kojeg raspisuje općinski
načelnik, a provodi ga Jedinstveni upravni odjel. Javni poziv se potom objavljuje na oglasnoj
ploči Općine Bilice i na web stranici www.opcina-bilice.hr
Javni poziv sadržava slijedeće podatke:
- naziv tijela koje objavljuje Javni poziv,
- predmet Javnog poziva,
- opće uvjete za podnošenje prijava,
- popis potrebne dokumentacije,
- način, mjesto i rok za podnošenje zahtjeva i
- kontakt za dodatne informacije.
Zahtjev za dodjelu subvencije podnosi se na prijavnom obrascu Povjerenstvu.
Zahtjevu se prilaže:
- dokaz o pravnom statusu podnositelja zahtjeva,
- potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne stariju od 30
dana),
- program rada,
- presliku žiro-računa korisnika.
Postupak dodjele subvencija iz točke II provodi se po Zahtjevu korisnika do utroška
namjenskih sredstava.
VII.
Povjerenstvo obrađuje pristigle prijave na sjednicama koje saziva predsjednik
Povjerenstva.
Kod obrade pristiglih Zahtjeva utvrđuje se pravovremenost, potpunost i sukladnost
prijave propisanim uvjetima iz Programa i Javnog poziva, te iznos prihvatljivih troškova.
Povjerenstvo o svom radu vodi zapisnik te donosi prijedlog odluke o dodjeli
subvencija većinom nazočnih članova.
U slučaju nepotpunog Zahtjeva, Povjerenstvo obavještava podnositelja o potrebnoj
nadopuni dokumentacije.
Povjerenstvo po potrebi može zatražiti i dodatnu dokumentaciju.
Stručne i administrativno-tehničke poslove za povjerenstvo obavlja Jedinstveni
upravni odjel.
VIII.
Odluku o sufinanciranju donosi općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva.
IX.
S korisnicima kojima je dodijeljena financijska potpora zaključuje se Ugovor o
financijskoj potpori projektu u području promicanja športa, te unapređenje športskog života
na području Općine Bilice, kojim se ugovaraju obveze između korisnika i davatelja
subvencije sukladno ovom Programu.
Korisnik je dužan:

- odobrenu potporu koristiti namjenski (sukladno namjenama subvencije iz
točke II. ovog Programa,
- dostaviti izvješće sa pratećom financijskom dokumentacijom kojom potvrđuje
namjensko korištenje sredstava i to najkasnije do isteka tekuće godine u kojoj
je subvencija odobrena,
- korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog
utroška dobivenih sredstava.
Ukoliko je korisnik subvencije priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u
dokumentaciji ne odgovara stvarnom stanju, mora izvršiti povrat dodijeljenih sredstava u
Proračun Općine Bilice.
Odobrena sredstva korisniku potpore se isplaćuju na njegov žiro-račun.
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