ELEKTRONIČKA ISPRAVA

Na temelju članka 44. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro
koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br.
16/17 i 19/17) i članka 65. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" broj
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 i 2/18) Župan Istarske županije dana 10. svibnja 2019. godine
donosi

ODLUKU
o raspodjeli financijskih sredstva za sufinanciranje projekata
pristiglih između 15. ožujka 2019. i 15. travnja 2019. godine
temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte
malih vrijednosti u 2019. godini u zdravstvu i socijalnoj skrbi

Članak 1.
Utvrđuje se raspodjela financijskih sredstva za sufinanciranje projekata pristiglih između 15.
ožujka 2019. i 15. travnja 2019. godine temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih
podrški za projekte malih vrijednosti u 2019. godini u zdravstvu i socijalnoj skrbi, kako slijedi:

R.
broj

Naziv predlagatelja

Naziv projekta

Zatražena
sredstva

Odobrena
sredstva

1.

Udruga Suncokret

Pripovjedač/ica priča za laku
noć

15.000,00

10.000,00

2.

Društvo osoba s tjelesnim
invaliditetom (DOSTI) Pazin

Halo trebam prijevoz

13.000,00

13.000,00

3.

Hrvatska komora primalja

Proslava 10. godišnjice rada
hrvatske komore primalja "Zaštita i promocija dojenja"

15.000,00

2.000,00

4.

Dom za odrasle osobe
Motovun

Tiskomanija

6.989,50

6.989,50

Udruga osoba s
intelektualnim teškoćama
Istre

Obilježavanje 60. godišnjice
djelovanja Udruge osoba s
intelektualnim teškoćama
Istre i Nacionalnog dana
osoba s intelektualnim
teškoćama - Pravo na život u
zajednici

15.000,00

6.000,00

77.989,50

37.989,50

5.

UKUPNO

Članak 2.
Sa svim nositeljima projekata kojima su temeljem ove Odluke odobrena financijska sredstva,
Istarska županija će potpisati ugovor o financiranju/sufinanciranju projekta najkasnije u roku
od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 402-01/19-01/14
URBROJ: 2163/1-01/8-19-02
Pula, 10. svibnja 2019.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
mr.sc. Valter Flego

Dostaviti:
1. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb istarske županije
2. Pismohrana, ovdje

