REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAZMA
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

OBRAZAC PRIJAVE ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH
POTREBA U KULTURI U 2014. GODINI
- obrazac za udruge u kulturi -

OPĆI PODACI O UDRUZI

Naziv udruge
Adresa sjedišta
Kontakt telefon, faks, e-mail
Ime i prezime predsjednika
Broj žiro – računa i naziv banke
Matični broj i OIB
Datum i godina registracije udruge
(Prema Registru udruga)
Područje djelovanja udruge
Ukupan broj članova (od toga članova s područja
Grada Čazme i izvan područja Grada Čazme
Ukupan broj djece u udruzi
Broj sudjelovanja udruge na smotrama, natjecanjima
tijekom 2013. godine
Broj novih članova (učlanjenih tijekom 2013. godine)

Broj zaposlenih u udruzi i/ili broj osoba koje primaju
novčanu naknadu za svoj rad u udruzi, broj voditelja
Iznos novčane naknade ili plaće koju primaju
zaposlenici u udruzi

Broj održanih skupština, upravnih odbora
te ostalih sastanaka tijekom 2013. godine
Iznos sredstva koje je udruga tražila iz
županijskog, državnog proračuna ili ostalih
izvora tijekom 2013. godine (od čega
navesti, koliko je bilo odobreno)

OPIS PROGRAMA UDRUGE
Naziv programa

Programsko područje (sukladno članku 3.
Javnog poziva)
Vrijeme provedbe - datum održavanja
projekta ili trajanje (od-do)
Mjesto održavanja/provedbe
Opis programa – ciljevi projekta za koji se
traži financijska potpora, aktivnosti koje će
se provoditi

Značaj programa za Grad Čazmu, tradicija
održavanja i planovi za održivost projekta u
narednim godinama

Tko su korisnici programa (broj korisnika,
očekivani broj posjetitelja…), očekivani
rezultati projekta

Partneri u provedbi
financijski itd.)

(organizacijski,

Iskustvo udruge u vođenju programa

PRORAČUN PROGRAMA
Ukupan proračun programa

Ukupni traženi iznos sredstava od Grada
Čazme
Ukupno osigurana sredstva iz ostalih izvora
(navesti iz kojih izvora i koliko)
Kontakt osoba za provedbu programa (ime
i prezime, funkcija u udruzi, kontakt
telefon …)

Specifikacija troškova - plan rashoda

Vrsta troška
(detaljno navesti na
koju vrstu troška se
odnosi rashod)
Izdaci za plaće ili
naknade voditeljima

Ukupno

Osigurano iz
drugih izvora

Traženi iznos od
Grada Čazme

Putni troškovi –
prijevoz, smještaj,
dnevnice …
Materijalni troškovi –
režijski, uredski
materijal,
knjigovodstvene usluge
Nabava dugotrajne
imovine
Ostali rashodi – navesti
koji
UKUPNO
Plan prihoda
Planirani izvori financiranja programa
Grad Čazma
Bjelovarsko-bilogorska županija
Državni proračun – ministarstva itd.

Iznos

Ostali donatori – navesti koji
Vlastita sredstva
UKUPNO

_____________________
Mjesto i datum

MP

________________________
Potpis predsjednika udruge

