
Na temelju odredba Pravilnika o načinu i postupku dodjele potpore 

manifestacijama značajnim za turističku ponudu Zagrebačke županije 

(Glasnik Zagrebačke županije br.5/03.) Zagrebačka županija raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu županijskih potpora za 2011. godinu

manifestacijama značajnim za turističku ponudu
Zagrebačke županije

I
Raspisuje se natječaj za dodjelu financijskih potpora Zagrebačke 

županije za 2011. godinu za organiziranje i održavanje gospodarskih, 

kulturnih, sportskih ili drugih manifestacija na području županije, koje 

potiču razvitak turističke djelatnosti u jedinici lokalne samouprave 

i županiji. Grad Zagreb nije u sastavu Zagrebačke županije te se 

organizatori s područja Grada Zagreba ne mogu kandidirati.

II
Županijska potpora dodjeljuje se manifestacijama iz točke I koje će biti 

održane tijekom 2011. godine. Prijavu na natječaj podnosi organizator ili 

suorganizator manifestacije i isključivo isti može biti korisnik dodijeljene 

potpore.

III
Okolnosti koje utječu na vrednovanje manifestacije:

1. status županijske manifestacije, prema prijedlogu Turističke 

zajednice Zagrebačke županije

2. vrijeme i mjesto održavanja manifestacije, raspoloživa turistička i 

prometna infrastruktura (turistički i ugostiteljski kapaciteti, prometna 

povezanost, parkirališta, javni prijevoz i sl.)

3. organizacija manifestacije, prema sveobuhvatnosti, broju sudionika i 

posjetitelja, promidžbi, povezanosti s turističkim agencijama i sl.

4. dodatni sadržaji i događanja na mjestu i u vrijeme održavanja 

manifestacije, a koji nisu uvjetovani samom manifestacijom

5. financiranje manifestacije, odnosno njeno sufinanciranje od države, 

lokalne ili područne samouprave, pravnih ili fizičkih osoba

6. ostale okolnosti koje utječu na razvitak turističke djelatnosti.

Prednost pri dodjeli potpora imat će manifestacije s većom 

zastupljenošću nabrojenih okolnosti.

IV
Uz popunjen prijavni obrazac za natječaj, obavezno je priložiti 

program te organizacijski i financijski plan manifestacije, s podacima 

o organizatoru i suorganizatorima, temi manifestacije i podrobnijim 

prikazom i argumentacijom okolnosti koje utječu na vrednovanje 

same manifestacije (broj i domicil sudionika i kontinuitet održavanja 

manifestacije te podatke koji upućuju na očuvanje autentičnosti i 

tradicionalnosti, pozicioniranje u odnosu na slične manifestacije, 

posebnost i raznolikost sadržaja i sl).

V
Zahtjevi bez dostavljene dokumentacije navedene u točci IV, a posebno 

oni bez programa manifestacije te organizacijskog i financijskog plana 

manifestacije smatrat će se nepotpunim i neće se razmatrati.

VI
Prijave i natječajna dokumentacija dostavljaju se na adresu Zagrebačka 

županija, Upravni odjel za gospodarstvo (natječaj za  manifestacije), 

Ulica grada Vukovara 72/V, PP 974, 10001 Zagreb.

Natječaj je otvoren do 28. siječnja 2011.

Prijave pristigle izvan roka neće se razmatrati.

Odluku o dodjeli sredstava donosi župan Zagrebačke županije.

Sredstva se uplaćuju korisnicima po održanoj manifestaciji i 

dostavljenom izvješću dokumentaciji, kojom se dokazuje namjensko 

korištenje sredstava (račun za izvršenu uslugu ili kupljenu robu,  

ugovori o djelu i dr.).

Detaljnije informacije o natječaju i obrazac za prijavu dostupni su u 

Upravnom odjelu za gospodarstvo, na navedenoj adresi, telefonski broj 

60 09 421, elektronička pošta a.zelic@zagrebacka-zupanija.hr, ili na 

internetskoj stranici www.zagrebacka-zupanija.hr
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