
Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 1 37/1 5 — pročišćeni tekst); članaka 65. 
i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije" br. 10/09, 04/13, 16/16, 
1/17 i 2/17), članka 17. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće 
dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije" 
br.16/2015), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14), te sukladno odredbama 
Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od 
interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15), Župan Istarske 
županije 11. srpnja 2017. godine donosi 

ODLUKU 
o dodjeli financijskih sredstava udrugama temeljem Javnog natječaja za financiranje 

programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija koji 
doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2017. godinu 

Članak 1. 
Istarska županija, Upravni odjel za gospodarstvo dodjeljuje financijska sredstva udrugama i 
ostalim neprofitnim organizacijanna u svrhu provedbe projekata, programa i manifestacija u 
2017. godini,a koje doprinose razvoju gospodarskog sektora Istarske županije. 

Sredstva se dodjeljuju prema prioritetnim područjima, kako slijedi: 

• Prioritetno područje 1 — Razvoj sposobnosti i poticanje zapošljavanja 
samozapošljavanja mladih ljudi — 100.000,00 kn 

• Prioritetno područje 2 — Poticanje razvoja, zaštite, promocije i komercijalizacije 
inovacija — 114.990,00 kn 

• Prioritetno područje 3 — Gospodarski sajmovi i manifestacije — 45.000,00 kn 

Članak 2. 
Sredstva za provedbu Javnog poziva u ukupnom iznosu od 259.990,00 kn 
(dvjestopedesetdevettisućadevetstodevedeset kuna) predvidena su u Proračunu Istarske 
županije za 2017. godinu, razdjelu 014 — Upravni odjel za gospodarstvo. 

Članak 3. 
Temeljem raspisanog i provedenog Javnog natječaja za financiranje programa, projekata i 
manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija koji doprinose razvoju gospodarstva na 
području Istarske županije za 2017. godinu Klasa: 402-01/16-01/180; Urbroj: 2163/1-22/6-17-
12, donesenog na osnovu Odluke Klasa: 402-01/17-01/10; Urbroj: 2163/1-01/8-17-3 od 13. 
ožujka 2017. godine, a na prijedlog Stručnog povjerenstva za procjenu prijava te na osnovu 
utvrclene rang liste dodjeljuju se financijska sredstava udrugama prema prioritetnim područjima 
kako slijedi: 

Prioritetno područje 1: Razvoj sposobnosti i poticanje samozapošljavanje mladih ljudi 

1. 	Udruga Informo S. Caterina 9, 52215 Vodnjan, 01B: 29827599150, Projekt: Zaposli 
se!, referentni broj: Klasa: 402-10/17-01/08, Urbroj: 366-17-01, odobreni iznos 
sredstava: 100.000,00 kn - POZ 174880, Razdjel 14, stopa sufinanciranja od strane 
Istarske županije: 41,54%. 

Prioritetno područje 2: Poticanje razvoja, zaštite, promocije i komercijalizacije inovacija 



UPAN 
Iter Flego 

1. SAVEZ UDRUGA INOVATORA ISTARSKE žUPANIJE — PULA, F. Glavinića 1, Pula, 
01B: 1488263712, Program: „Program poticanja i zaštite inovacija, promocija na 
medunarodnim izložbama inovacija i kroz njih istraživanje tržišta s ciljem 
komercijalizacije", referentni broj: Klasa: 402-10/17-01/03, Urbroj: 366-17-01, odobreni 
iznos sredstava: 114.999,00 kn - POZ 174874, Razdjel 14, stopa sufinanciranja od 
strane Istarske županije: 49,79°/0. 

Prioritetno područje 3: Gospodarski sajmovi i manifestacije 

1. UDRUGA RAZVOJ - Udruga za razvoj gospodarstva i kulture, Lj. Posavskog 11, Pula, 
01B: 84937983453, Manifestacija: „HAND MADE FEST, 15. Festival ručnih izrada, 
maštovitosti i dizajna" referentni broj: Klasa: 402-10/17-01/07, Urbroj: 366-17-01, 
odobreni iznos sredstava: 45.000,00 kn - POZ 174868, Razdjel 14, stopa 
sufinanciranja od strane Istarske županije: 27,11%. 

Članak 4. 
Na osnovu ove Odluke sklopiti će se ugovor izmedu Istarske županije i udruga kojinna je 
odobreno financiranje. 

Članak 5. 
Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije za provedbu ovog akta i praćenje 
namjenskog utroška sredstava. 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

KLASA: 402-01/17-01/10 
URBROJ: 2163/1-01/8-17-6 
Pula, 11. srpnja 2017. 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

Dostaviti: 
1. Upravni odjel za gospodarstvo 12, 
2. Pismohrana, ovdje 
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