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1. Iskaz interesa za sudjelovanje u programu Dnevni boravak na Kupi 

za 2021. godinu 
Dnevni boravak na Kupi 2021. je program u organizaciji Izvan fokusa d.o.o., Grada Ozlja i Turističke 

zajednice područja Kupa koji se realizira na Gradskom kupalištu Slave Raškaj u Ozlju s ciljem vraćanja 

kupača na rijeku Kupu i organiziranja kvalitetnog provođenja slobodnog vremena za djecu, mlade i 

odrasle. Osim toga cilj Dnevnog boravka na Kupi jest doprinijeti turističkoj infrastrukturi, kupališnom 

turizmu i općenito turističkim aktivnostima vezanima za rijeke te razvoju poduzetništva.  Program će 

biti realiziran u razdoblju 03.06. do 31.08.2021. godine u Ozlju. 

1.1. Ciljevi, prioriteti i prihvatljive aktivnosti za dodjelu sredstava 

Prioriteti za dodjelu sredstava: 

• Projekti koji se provode na Gradskom kupalištu Slave Raškaj za djecu i osobe s 

invaliditetom 

• Projekti usmjereni prema starijim osobama i obiteljima 

• Projekti usmjereni prema mladim osobama 

• Projekti kojima se osigurava animacija kupača u vodi 

• Sportske i rekreativne aktivnosti primjerene populaciji kupača svih dobnih skupi 

• Projekti i aktivnosti od značaja za razvoj turizma u Ozlju 

• Kulturni projekti (koncerti, projekcije, dramske predstave, stand-up nastupi dr.) 

• Aktivnosti kojima se čuva, uređuje i unapređuje prostor Gradskog kupališta 

Prihvatljive aktivnosti su: 

• Organiziranje radionica, treninga i animacija na dnevnoj, tjednoj, mjesečnoj bazi 

• Organiziranje susreta, rekreativnih turnira, natjecanja, priredbi, koncerata, festivala i 

drugih manifestacija 

• Organizacija povremenih ili redovnih kulturnih priredbi  

Popis projektnih aktivnosti nije konačan, već samo ilustrativan. 

Sve aktivnosti potrebno je uskladiti s važećim epidemiološkim mjerama, u koordinaciji sa Stožerom 

civilne zaštite Grada Ozlja. 

Projektne aktivnosti moraju se provoditi na području Gradskog kupališta Slave Raškaj u Ozlju. 

1.2. Planirani iznosi i ukupna vrijednost Natječaja 

• Za financiranje Programa aktivnosti planiran je iznos od 20.000,00 kuna. 

• Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 1.000,00 kuna, a najveći 4.000,00 

kuna. 

• Planira se sklopiti najmanje 5, a najviše 20 ugovora o provedbi projekta. 

• Projekti se prijavljuju s rokom provedbe od 3.6. do 31.08.2021. godine. 

• U slučaju nekvalitetnih i nezadovoljavajućih prijedloga projekata, TZP Kupa zadržava pravo ne 

dodijeliti sva raspoloživa sredstva. 
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2. UVJETI  

2.1. Prihvatljivi prijavitelji: tko može podnijeti prijavu? 

Pozivamo sve zainteresirane dionike kulturno zabavne ponude da prezentiraju svoje programe putem 

Iskaza interesa te ostvare mogućnost sudjelovanja u programu Dnevni boravak na Kupi 2021. Prijaviti 

se mogu fizičke i pravne osobe (pojedinci umjetnici autori, obrtnici, udruge civilnog društva, trgovačka 

društva registrirana za objavljenje kulturnih djelatnosti i dr.).  

Prijavitelj može podnijeti najviše 1 (jednu) prijavu, ali se aktivnosti mogu provoditi u više termina. 

Prijavitelj može istovremeno biti partner u više od jedne prijave. 

Zajednički projekt više prijavitelja može prijaviti vodeći prijavitelj uz naznaku svih doprinosa prijavljenih 

udruga i drugih donatora.  

2.2. Kako se prijaviti? 

Iskaz interesa za sudjelovanjem u Programu aktivnosti otvoren je do 25. svibnja 2021. godine do 23:59 

sati. 

Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje. 

 

Popunjeni i ovjereni obrazac u PDF formatu (max.veličine 5 MB) potrebno je poslati na email adresu 

info@tzp-kupa.hr do navedenog roka. 

Obrazac za sudjelovanjem nalazi se na mrežnoj stranici www.tzp-kupa.hr i www.izvanfokusa.hr . 

Prijavitelj je dužan dostaviti prije potpisivanja Ugovora: 

1. dokaz o plaćenim doprinosima, porezima i drugim davanjima prema državnom proračunu 

odnosno potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za 

prijavitelja i partnere iz koje je vidljivo da organizacija nema duga, u slučaju da postoji javni 

dug, on mora biti podmiren prije samog potpisivanja Ugovora.  

2. uvjerenje nadležnog suda, ne starije od tri mjeseca, da se ne vodi kazneni postupak protiv 

osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta. 

3. uvjerenje nadležnog ministarstva iz kaznene evidencije za osobe koje u provedbi aktivnosti 

izravno rade s djecom, temeljem Izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju. 

2.2.1. Kome se obratiti ukoliko imate pitanja? 

Sva pitanja vezana uz Iskaz interesa mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na 

sljedeću e-mail adresu: toni@tzp-kupa.hr . 

Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese onih koji su 

pitanja postavili. 

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, davatelj sredstava ne može davati 

prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi. 

mailto:info@tzp-kupa.hr
http://www.tzp-kupa.hr/
http://www.izvanfokusa.hr/
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2.3. Procjena prijava i donošenje odluke o dodjeli sredstava 

Sve pristigle i zaprimljene prijave proći će kroz sljedeću proceduru: 

(A) PREGLED PRIJAVA U ODNOSU NA FORMALNE UVJETE NATJEČAJA 

Po isteku roka za podnošenje prijava na natječaj, Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava pristupit će 
postupku ocjene ispunjavanja propisanih (formalnih, administrativnih) uvjeta natječaja. 
Formalni uvjeti Natječaja:  

1. prijava dostavljena u zadanome roku, 
2. zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih u Iskazu interesa, 
3. obavezni obrazac ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe, dostavljen u digitalnom obliku 

(PDF). 

Nakon provjere ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja Povjerenstvo utvrđuje koje se prijave upućuju 
u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje, a koje se odbijaju jer ne ispunjavaju propisane 
uvjete natječaja. 

Svi prijavitelji čije prijave budu odbijene, biti će obaviješteni e-mailom o neispunjenju uvjeta natječaja, 
u roku od pet radnih dana od dana donošenja odluke. 

(B) PROCJENA PRIJAVA  

Direktor TZP Kupa ustrojava Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na Natječaj. Temeljem provedene 

procjene kvalitete prijava koje su zadovoljile propisane uvjete Natječaja, Povjerenstvo će sastaviti listu 

odabranih projekata.  

(C) DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA I OBAVIJEST O DONESENOJ ODLUCI 

Odluku o odobravanju financijskih sredstava prijaviteljima donosi direktor TZP Kupa, najkasnije 7 dana 
od dana završetka Natječaja. 

Nakon donošenja odluke o projektima kojima su odobrena financijska sredstva, TZP Kupa će objaviti 
rezultate Natječaja na službenoj web stranici www.tzp-kupa.hr s podacima o projektima kojima su 
odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava financiranja, čime se svi prijavitelji smatraju 
obaviještenima o rezultatima.  

(D) SKLAPANJE UGOVORA 

Sa svim prijaviteljima kojima su odobrena financijska sredstva TZP Kupa sklopit će ugovor o financiranju 
projekta najkasnije 10 dana od dana donošenja odluke o financiranju. 

Kako bi se izbjegli dodatni nepotrebni troškovi prilikom prijave na Natječaj, davatelj financijskih 
sredstava tražit će dodatnu dokumentaciju isključivo od onih prijavitelja koji su, temeljem postupka 
procjene prijava, ušli na listu odabranih projekata za dodjelu sredstava.Ukoliko prijavitelj ne dostavi 
traženu dodatnu dokumentaciju u roku od 8 dana, njegova prijava će se odbaciti kao nevažeća. 

 

 


