Temeljem Programa rada za 2012. godinu, Glavni ured Hrvatske turističke zajednice
(dalje u tekstu: HTZ) raspisuje
JAVNI POZIV
ZA DODJELU BESPOVRATNIH POTPORA ZA PROGRAME DJELOVANJA
STRUKOVNIH UDRUGA U PODRUČJU TURIZMA U 2012.
I.

Ciljevi potpora

Potpore udrugama HTZ dodjeljuje radi:
 unapređivanja tržišne konkurentnosti pojedinih segmenata hrvatskog turizma
 unapređivanja djelovanja strukovnih udruga u području stručnih, obrazovnih i
drugih programa namijenjenih članovima udruge
 jačanja djelovanja strukovnih udruga.
II.

Korisnici programa

Korisnici potpora mogu biti strukovne udruge u području turizma registrirane u
Republici Hrvatskoj, prema Zakonu o udrugama (NN 88/01. i 11/02.).
III.

Namjena potpora

Bespovratne potpore mogu se koristiti isključivo za aktivnosti u 2012.
godini i to:
 obrazovne programe isključivo za članove udruge (seminari, stručne radionice i
sl.)
 tiskanje cjenika, brošura i drugih promotivnih materijala udruge
 promotivne nastupe udruga (sajmovi, posebne prezentacije i dr.)
 druge stručne programe iz područja turizma.
Svaka udruga može kandidirati najviše tri (3) programa.
Svaka udruga može od HTZ-a dobiti potporu najviše do 70% ukupnih troškova
realizacije pojedinog programa, a ukupno najviše do 100.000 kn za sve odobrene
programe.
Sredstva potpore ne mogu se dodijeliti i koristiti za:
 komercijalne programe udruge i njezinih članica
 troškove redovnog poslovanja udruge (plaće i ostala primanja zaposlenih, pokriće
gubitaka, poreze i doprinose, troškove putovanja, kamate na kredite ili bilo koje
druge naknade)
 izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije
 sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidiranog programa udruge.

IV.

Postupak kandidiranja programa udruga

Za svaki kandidirani program, udruga podnosi HTZ-u sljedeću dokumentaciju :
 ispunjeni obrazac prijave na natječaj (Obrazac PU/2012) koji je sastavni dio ovog
Javnog poziva)
 presliku rješenja o upisu udruge u odgovarajući registar
 potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga udruge prema državi (ne
starija od mjesec dana)
 financijski plan/troškovnik s prikazom svih vrsta troškova provedbe programa
 opis programa: detaljni sadržaj, mjesto, vrijeme i trajanje realizacije programa,
imena i stručna osposobljenost izvođača i vanjskih suradnika u provedbi
programa, planirani broj sudionika i dr.
Nakon završenog javnog poziva dokumentacija se ne vraća.
HTZ neće razmatrati kandidirane programe:
 s nepotpunim podacima i nepotpunom dokumentacijom
 programe pristigle nakon roka utvrđenog Javnim pozivom.
V.

Opća mjerila / kriteriji za odabir projekata:

Pri odbiru programa kojima će se odobriti potpore, prednost će imati
programi koji:
 doprinose povećanju konkurentnosti pojedinih segmenata hrvatskog turizma
 doprinose povećanju kvalitete turističke ponude i njezinoj prezentaciji
 imaju prihvatljive troškove sukladno naravi programa
 imaju veći udjel u financiranju programa iz vlastitih ili drugih izvora.
Odluku o dodjeli sredstava potpore donosi Povjerenstvo HTZ-a.
Popis programa kojima je odobrena potpora, objavljuje se na internet
stranicama HTZ-a.
VI.

Obveze korisnika potpore

S udrugom kojoj se odobri potpora, HTZ sklapa ugovor kojim se uređuju: način
korištenja potpore, način praćenja realizacije odobrenog programa, isplata potpore,
nadzor namjenskog korištenja potpore i druga pitanja vezana za realizaciju programa
i dodjelu potpore.
Udruga kojoj je odobrena potpora ima sljedeće obveze:
 sredstva potpore iskoristiti namjenski u roku koji je određen Ugovorom
 dostaviti HTZ-u cjelokupnu dokumentaciju i to:
- izvješće o realizaciji programa i o utrošenim sredstvima za realizaciju
programa (po vrstama)
- foto i/ili drugu dokumentaciju kojom se dokazuje realizacija programa

-



fotokopije računa izvođača/dobavljača i druge dokaznice (fotokopije: računa
za nastale troškove, ugovora, potpisnih lista sudionika na seminarima,
dostavnica/izdatnica i drugih dokumenata) kojima se dokazuje realizacija
programa, sukladno naravi projekta, a HTZ će kao izvršenje programa
prihvatiti seminar odnosno druge obrazovne programe na kojima je
prisustvovalo najmanje 50% planiranog broja polaznika
na zahtjev HTZ-a, tijekom realizacije i nakon završetka programa, pružiti na uvid
svu dokumentaciju vezanu za program i njegovu realizaciju.

Potpora se isplaćuje na žiro račun udruge nakon dostavljene cjelokupne
vjerodostojne dokumentacije o realizaciji programa.
Ako HTZ utvrdi nepravilnosti u korištenju potpore, naložiti će udruzi povrat potpore u
dijelu u kojemu je utvrđena nepravilnost.
VII. Rok za kandidiranje programa udruga
Rok za dostavu kandidatura je 15. travnja 2012. godine.
Kandidature se dostavljaju poštom na adresu:
HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA
GLAVNI URED
Iblerov trg 10/IV
10000 ZAGREB
Natječaj za potpore udrugama u 2012. – NE OTVARAJ

