Popis općih i posebnih uvjeta za prijavu na natječaj za sufinanciranje manifestacija
u sportu
Da bi program 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 prijavljene
manifestacije
• 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
• prijavitelj je osigurao ljudske i materijalne resurse za provedbu prijavljene
manifestacije.
Dokumentacija za dokazivanje ispunjavanja posebnih uvjeta:
• obrazac općih podataka OP MAN te obrazac MAN-1,
• izvješće sa prethodno održanih manifestacija (u slučaju tradicionalne),
- neobavezno (donosi dodatnu težinu kod dodjele sredstava):
• dokumenti koju dokazuju mogućnost i pravo na organizaciju priredbe od strane,
nadležne međunarodne/nacionalne/regionalne organizacije,
• dokument ili izjava ovlaštene osobe kluba kojim se dokazuje pokroviteljstva i
suorganizatore,
• dokument ili izjava ovlaštene osobe kluba kojim se dokazuje interes sudionika na
manifestaciji,

Kriteriji:
• suorganizatori i pokrovitelji manifestacija,
• natjecateljska važnost prema kategoriji sportskih natjecanja Hrvatskog olimpijskog
odbora,
• broj država, klubova ili sportaša sudionika,
• trajanje manifestacije ili priredbe,
• materijalni i kadrovski uvjeti za organizaciju natjecanja,
• iskustvo i tradicija u dosadašnjoj organizaciji,
• medijski značaj natjecanja,
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financijski uvjeti (opravdanost s priloženim planom prihoda i rashoda),
sportske priredbe od osobitog interesa za Općinu Medulin i SZOM sufinancirat će se
sukladno kvaliteti natjecanja i ukupno raspoloživim sredstvima za 2022. godinu.

Medulin, 30. ožujka 2022.
SPORTSKA ZAJEDNICA OPĆINE MEDULIN
Predsjednik
Bruno Radošević, v.r.
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