
 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

 Upravni odjel za kulturu i zavičajnost 
          Assessorato cultura e territorialità 

 
Novigrad-Cittanova, Mlinska ulica - Via del Mulino 4b 
Tel: 052/351-476, Fax: 052/351-691 
Labin, G. Martinuzzi 2 
tel.052/351-478, fax:052/351-696 
Pula – Pola, Riva 8 
tel.052/351-471, fax:052/351-477 
KLASA:023-01/20-01/45  
URBROJ:2163/1-21/3-20-01  
Novigrad - Cittanova, 16.09.2020.  
 

Na temelju  Odluke Zamjenika župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije - 
Regione Istriana KLASA:402-08/20-01/06, URBROJ:2163/1-01/8-20-02 od 07. kolovoza 
2020. godine, Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije – Regione Istriana, 
dana 18. rujna 2020. godine objavljuje 

JAVNI POZIV 

za dodjelu namjenskih sredstava iz Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost u 

obliku jednokratne potpore nezavisnim profesionalcima u kulturi/umjetnosti na 

području Istarske županije – Regione Istriana 

  
Predmet Javnog poziva 

I. 

Istarska županija - Regione Istriana objavljuje Javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava iz 
Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost, a u obliku jednokratne potpore nezavisnim  
profesionalcima u kulturi/umjetnosti sa prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području 
Istarske županije - Regione Istriana koji nisu članovi Hrvatske zajednice samostalnih 
umjetnika niti su članovi strukovnih udruga koje su za svoje članove, zbog novonastalih 
okolnosti uvjetovanih koronavirusom, imale mogućnost primanja  financijskih potpora iz 
drugih javnih izvora ili Fondova (temeljem mjera Vlade RH, Ministarstva kulture, Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje i dr.). 

Nezavisni profesionalci u kulturi/umjetnosti koji se prijavljuju po ovom Javnom pozivu moraju 
dokazati da im je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom onemogućeno ili bitno 
otežano obavljanje kulturne odnosno umjetničke djelatnosti. 

 



Korisnici potpore i osnovni kriteriji 

II. 

Istarska županija – Regione Istriana će u 2020. godini dodijeliti jednokratne potpore 
nezavisnim profesionalcima u kulturi/umjetnosti  iz točke 1. ovog Javnog poziva koji  nisu 
stalno zaposleni, a vode se u registru poreznih obveznika.  

Osnovni kriteriji za dodjelu jednokratne potpore:  

- fizička osoba koja se profesionalno bavi kulturnom/umjetničkom djelatnošću, a nije 
član Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika ni strukovnih udruga 

- ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području Istarske županije - Regione 
Istriana 

- može dokazati bitno otežano ili onemogućeno obavljanje kulturne odnosno 
umjetničke djelatnosti uslijed epidemije koronavirusa 

- nije prethodno ostvarila financijsku potporu kroz mjere Vlade Republike Hrvatske, 
Ministarstva kulture, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dr. 

- prijavitelj nije stalno zaposlen te se vodi u registru poreznih obveznika  
- prijavitelj nije redovni student ili umirovljenik 
- prijavitelj nije vlasnik ili suvlasnik trgovačkog društva, drugih pravnih osoba ili obrta 
- prijavitelj je ostvario ukupne prihode temeljem kulturne odnosno umjetničke 

djelatnosti u 2019. godini u iznosu većem od 1.625,00 kn 
- prijavitelj nije u 2019. godini, temeljem kulturne/umjetničke djelatnosti, ostvario 

ukupan dohodak veći od 200.000,00 kn. 

 

Način prijave  

III. 

Pravo na isplatu  jednokratne potpore po ovom Javnom pozivu ostvaruje se na temelju 
ispunjenog propisanog obrasca zahtjeva koji podnositelj zahtjeva, s priloženom 
dokumentacijom, upućuje elektroničkom poštom na  adresu: kultura@istra-istria.hr 

IV. 

Zahtjevom za dodjelu jednokratne potpore utvrđuju se osnovni kriteriji za ostvarivanje 
prava na potporu: opći podaci, status, prihod od obavljanja kulturne/umjetničke djelatnosti, 
ukupan dohodak te dokazi o utjecaju epidemije koronavirusa na obavljanje 
kulturne/umjetničke djelatnosti. 

V. 

Nemogućnost obavljanja kulturne/umjetničke djelatnosti dokazuje se prilaganjem 
dokumentacije poput kopija ili skeniranih ugovora, službenih prepiski i drugih potvrda o 
ugovorenim poslovima, a koji su zbog pojave koronavirusa morali biti otkazani. Ukoliko 
nije u mogućnosti pribaviti potrebnu dokumentaciju, prijavitelj može situaciju i opisno 
pojasniti. 

Visina ukupnih prihoda ili ukupnog dohotka dokazuje se potvrdom Porezne uprave dok se 
prebivalište ili uobičajeno boravište na području Istarske županije dokazuje potvrdom 
nadležnog tijela, preslikom osobne iskaznice i sl. 

 



VI.   

Osobni podaci podnositelja zahtjeva će se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih 
podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 
97/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti 
podataka („Narodne novine“ broj 42/18) obraditi isključivo za potrebe provedbe ovog Javnog 
poziva. 

 VII. 

Odluku o dodjeli financijske potpore donosi župan Istarske županije - Regione Istriana nakon 

provedenog postupka po Javnom pozivu od strane Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost. 

Župan imenuje Povjerenstvo za ocjenu prijava koje utvrđuje udovoljavaju li podnositelji 

zahtjeva uvjetima iz Javnog poziva.  

Visina pojedinačnih potpora koje će se dodijeliti temeljem ovog Javnog poziva iznosi 

5.000,00 kn (slovima: pettisućakuna). 

VIII. 

Obrazac zahtjeva za dodjelu potpore koji ispunjavaju prijavitelji, bit će dostupan za 

preuzimanje na mrežnim stranicama Istarske županije – Regione Istriana.  

 

Rok prijave  

IX. 

Prijave po ovom Javnom pozivu mogu se podnositi najkasnije do 20. prosinca 2020. godine 
odnosno do iskorištenja planiranih financijskih sredstava nakon čega će se, na web stranici 
Istarske županije - Regione Istriana www.istra-istria.hr, objaviti obavijest o zatvaranju Javnog 
poziva. 

 

 

 


