Popis općih i posebnih uvjeta za prijavu na natječaj za sufinanciranje sportske
rekreacije
Da bi program rada kluba/udruge mogao biti uvršten predlagatelj mora zadovoljavati opće i
posebne uvjete te dostaviti dokumentaciju koja se po istima traži.
Opći uvjeti
• da je upisan u Registar udruga Republike Hrvatske te u Registar neprofitnih
organizacija pri Ministarstvu financija
• da djeluje na području Općine Medulin najmanje dvije godine odnosno da je članica
SZOM koja je u sustavu financiranja na temelju odredbi Statuta SZOM
• da ima sjedište na administrativnom području Općine Medulin
• da vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu sa zakonskim propisima
• prijavitelj je osigurao ljudske i materijalne resurse za provedbu prijavljenog
programa
• da je upisan u registar sportskih djelatnosti

Opći uvjeti - dokumentacija:
1. izvadak iz registra – preslika - izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske ili
preslika važećeg Rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske,
2. presliku obavijesti o upisu u Registar športskih djelatnosti,
3. potvrdu o upisu u Registar neprofitnih organizacija.

Posebni uvjeti
• pravo na prijavu imaju klubovi/udruge registrirane za obavljanje sportskorekreacijskih aktivnosti građana članice Sportske zajednice općine Medulin
• prijavitelj je osigurao ljudske i materijalne resurse za provedbu prijavljenog
programa rada/aktivnosti.
Dokumentacija za dokazivanje ispunjavanja posebnih uvjeta:
• obrazac općih podataka OP REK te obrazac REK-1.

Kriteriji:
• prethodno iskustvo predlagatelja u organizaciji i provođenju programa koje je
predložio,
• program rada,
• korištenje lokacije za obavljanje djelatnosti (vrsta i termin sportskog objekta,
priroda), iskorištavanje postojećih ljudskih i materijalnih resursa radi racionalizacije
troškova,
• obuhvaćena dobna kategorija,
• ciljane društvene skupine (prednost imaju socijalno i zdravstveno ugrožene skupine),
• trajanje programa i održivost programa,
• udio samostalnog sufinanciranja programa,
• natjecateljski karakter rekreacijskog sporta (postojanje i sudjelovanje na
natjecanjima u sklopu rekreacijskih aktivnosti).
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