ELEKTRONIČKA ISPRAVA

Temeljem članka 65.i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br.
10/09, 4/13., 16/16., 2/17., 2/18., 30/18.- pročišćeni tekst) i članka 28. 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.,19/17.), Zamjenik župana koji obnaša
dužnost Župana Istarske županije dana 29. listopada 2019. godine donosi
ODLUKU
o visini odobrenih sredstava za financiranje programa i/ili projekata
male vrijednosti u 2019. godini u prioritetnom području:
odgoja, obrazovanja, sporta, tehničke kulture i znanosti
I.
Istarska županija, Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu dodjeljuje
financijska sredstva udrugama i ostalim neprofitnim organizacijama u svrhu provedbe
projekata, programa i manifestacija u 2019. godini u prioritetnom području: odgoja,
obrazovanja, sporta, tehničke kulture i znanosti.
II.
Temeljem raspisanog Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih
vrijednosti u 2019. godini od 4. ožujka 2019. godine i pravovaljanih prijava pristiglih za
prioritetna područja: odgoj, obrazovanje, sport, tehnička kultura i znanost, do zaključno 10.
rujna 2019. godine, a na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje, dodjeljuju se financijska
sredstva udrugama kako slijedi:
1.) Udruzi Hrvatsko imunološko društvo, Rijeka, Braće Branchetta 20, odobrava se
iznos sredstava u visini od 2.611,47 kuna, koja će se isplatiti iz Proračuna Istarske županije
za 2019. godinu, nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli financijske podrške, u svrhu
financiranja aktivnosti u provedbi projekta/programa: Potpora organizaciji znanstvenog skupa
„2019 Annual meeting of the Croatian immunological society“,
2.) Udruzi „Potrošačica“ – društvo za zaštitu potrošačica Hrvatske, Karlovac, Ulica
Kneza Branimira 13, odobrava se iznos sredstava u visini od 2.536,85 kuna, koja će se isplatiti
iz Proračuna Istarske županije za 2019. godinu, nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli
financijske podrške, u svrhu financiranja aktivnosti u provedbi projekta/programa:
„Prezentacija novih pogodnosti za potrošače Istarske županije“.
III.
Temeljem ove Odluke između udruga iz toč.II. i Istarske županije sklopit će se
pojedinačni ugovori o financiranju aktivnosti u provedbi projekta/programa navedenih u toč.II.
odnosno u Obrascu Programa i Obrascu proračuna programa koje je svaka udruga dostavila
na Javni poziv.

IV.
Utvrđuje se da su dodjelom sredstava udrugama iz toč.II. ove Odluke preostala
proračunskih sredstava za ove namjene u iznosu od 447,68 kuna na poziciji 192264 – tekuće
donacije.
Stoga se predlaže da se taj iznos prebaci na poziciju investicijsko održavanje OŠ i SŠ.
Za provedbu ovog akta i praćenje namjenskog utroška sredstava zadužuje se Upravni
odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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Dostaviti:
1. Udruga Hrvatsko imunološko društvo, Rijeka, Braće Branchetta 20,
2. Udruga „Potrošačica“ – društvo za zaštitu potrošačica Hrvatske,
Karlovac, Ulica Kneza Branimira 13,
3. UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu,
52220 Labin, G. Martinuzzi 2,
4. Pismohrana, ovdje.

