REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Gradonačelnik
KLASA: 023-01/21-04/12-74
URBROJ: 2170/01-15-00-21-15
Rijeka,15. 2. 2021.

Gradonačelnik je 15. veljače 2021. godine donio sljedeći
zaključak
1. Odobrava se sufinanciranje korisnika Udruga za zaštitu životinja „Tetrijeb“, u
sveukupnom iznosu od 3.000,00 kuna (slovima:tritisućekuna); u svrhu održavanja web stranice
udruge;
2. Odobrena sredstva iz točke 1. isplatit će se na teret pozicije PR01050; Suradnja s
nevladinim udrugama, Tekuće donacije u novcu, (Razdjel 10 Ured Grada), Proračuna Grada
Rijeke za 2021. godinu.
3. S korisnikom iz točke 1. ovoga Zaključka, Ured Grada zaključit će ugovor o
sufinanciranju.
GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL
#potpis#
Dostaviti:
1. Ured Grada, n/r Verene Lelas Turak,
Maje Tatalović i Barbare Gaćine
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Ured Grada
KLASA: 021-01/21-08/12
URBROJ: 2170/01-10-00-21-1
Rijeka, 12 veljače 2021.

GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE
-ovdje-

Predmet: Prijedlog Zaključka o sufinanciranju korisnika iz sredstava Ureda Grada –
Suradnja s udrugama za 2021. godinu – Otvoreni natječaj za male potpore

PROČELNICA UREDA GRADA

Verena Lelas-Turak

O b r a z l o ž e nj e:
U cilju daljnjeg unapređenja suradnje s neprofitnim sektorom, Ured Grada Rijeke je
zaprimio prijave neprofitnih organizacija za jednokratno sufinanciranje aktivnosti koje su od općeg
interesa za Grad Rijeku u okviru Otvorenog natječaja za male potpore.
Podsjećamo Otvoreni natječaj za male potpore otvoren je od 1. veljače do 1. prosinca
2021. godine odnosno do iskorištenosti predviđenih donatorskih sredstava Ureda Grada –
Suradnja s udrugama i Međunarodna suradnja za jednokratno sufinanciranje aktivnosti neprofitnih
organizacija iz slijedećih prioritetnih područja:
1. Mladi – aktivnosti iz područja osnaživanja mladih za aktivno (su)djelovanje u lokalnoj
zajednici odnosno aktivnosti mladih za mlade;
2. Volonterstvo – aktivnosti vezane uz razvoj i promicanje volonterstva;
3. Međunarodna suradnja – promotivne aktivnosti unapređenja međunarodne suradnje Grada
Rijeke;
4. Nacionalne manjine – zaštita i promicanje prava nacionalnih manjina.
U razdoblju od 1. veljače 2021., Povjerenstvo za procjenu (Zaključak Gradonačelnika
KLASA:023-01/21-04/2-73, URBROJ:2170-01-15-00-21-60 od 25. siječnja 2021.) procijenilo je
pozitivno jednu prijavu neprofitnih organizacija te predlaže sufinanciranje iste i to kako slijedi:
Suradnja s udrugama
1. Udruga za zaštitu životinja „Tetrijeb“ – 3.000,00 kuna
Udruga za zaštitu životinja „Tetrijeb“ obratila se Uredu Grada sa zahtjevom o sufinanciranju
održavanja web stranice predmetne udruge, a u svrhu poticanja volonterstva u području zaštite
životinja tetrijeb kao i unapređenja međunarodne promocije uređenog uzgojnog Centra Tetrijeb u
Primorsko-goranskoj županiji.
Kako se radi o aktivnosti koja doprinosi zaštiti tetrijeba gluhana te unapređenju
međunarodne promocije grada Rijeke i Primorsko-goranske županije predlaže se sufinanciranje
prije navedene aktivnosti u sveukupnom iznosu od 3.000,00 kuna (slovima:tritisućekuna).
Slijedom naprijed navedenog predlaže se donošenje slijedećeg
z a k lj u č k a
1. Odobrava se sufinanciranje korisnika Udruga za zaštitu životinja „Tetrijeb“, u
sveukupnom iznosu od 3.000,00 kuna (slovima:tritisućekuna); u svrhu održavanja
web stranice udruge;
2. Odobrena sredstva iz točke 1. isplatit će se na teret pozicije PR01050; Suradnja s
nevladinim udrugama, Tekuće donacije u novcu, (Razdjel 10 Ured Grada), Proračuna
Grada Rijeke za 2021. godinu.
3. S korisnikom iz točke 1. ovoga Zaključka, Ured Grada zaključit će ugovor o
sufinanciranju.

