Na temelju članaka 9. i 10. Statuta Hrvatske zajednice tehničke kulture, Programa rada i
Financijskog plana Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2021. godinu, Hrvatska zajednica
tehničke kulture (HZTK) dana 28. siječnja 2021. godine raspisuje

JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa zajednica tehničke kulture za sudjelovanjem
u obilježavanju 75. obljetnice Hrvatske zajednice tehničke kulture

1) PREDMET, CILJEVI I PRIJAVITELJI NA JAVNI POZIV
Ovaj Javni poziv omogućava izravno uključivanje zainteresiranih gradskih i županijskih
zajednica tehničke kulture (ZTK) iz cijele Republike Hrvatske u obilježavanje 75. obljetnice
HZTK u 2021. godini i to organiziranjem javnih događanja ili sudjelovanjem na javnim
događanjima u gradovima ili županijama u kojima ZTK djeluju.
Ciljevi održavanja javnih događanja u gradu ili županiji u kojoj pojedina zajednica tehničke
kulture djeluje su:
- isticanje članstva u HZTK, odnosno da je ZTK dio velike „obitelji“ Hrvatske zajednice
tehničke kulture koja kontinuirano djeluje kao krovna organizacija tehničke kulture u
Hrvatskoj već 75. godina
- upoznavanje građana, suradnika, odgojno-obrazovnih djelatnika, lokalne i regionalne
uprave, medija, podupiratelja i donatora sa širokim spektrom programa javnih potreba
u tehničkoj kulturi na lokalnoj razini te postignućima ZTK i njezinih udruga članica
- povećanje broja korisnika, suradnika i podupiratelja ZTK.
Od ZTK koja će dobiti potporu očekuje se da:
- što više građana posjeti događanje na kojem će ZTK istaknuti 75. obljetnicu HZTK i svoje
članstvo u HZTK
- događanje bude objavljeno u lokalnim medijima
- dostavi kratki izvještaj o svakom održanom događanju
- dostavi završni izvještaj o namjenskom korištenju financijskih sredstava i održanim
događanjima.
U jednom gradu samo se jednoj ZTK može odobriti potpora u okviru Javnog poziva, što
znači da ako županijska i gradska ZTK imaju sjedište ili djeluju u istom gradu, prednost će se
dati gradskoj ZTK.
S druge strane, od županijskih ZTK očekuje se da organiziraju događanja u mjestima u kojima
ne postoje gradske ZTK ili gradske ZTK ne mogu samostalno organizirati događanje ili
sudjelovati na događanju koji netko drugi organizira. U tom slučaju županijska ZTK prezentira
aktivnosti koje će ubuduće ona ili gradska ZTK raditi u tom gradu.
2) OPIS JAVNIH DOGAĐANJA, PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Zainteresirane ZTK mogu se prijaviti za financijsku potporu u iznosu do 8.000,00 kuna koja će
biti iskorištena za pokrivanje troškova jednog ili više javnih događanja uživo tijekom 2021.
godine.

Javna događanja mogu biti: radionica, festival, demonstracija, izložba, sajam i slično, kao i
kombinacija navedenih aktivnosti.
Događanja mogu biti organizirana u prostoru ZTK ili nekom drugom prikladnom prostoru u
gradu u kojem ZTK djeluje (gradski trg, sportska dvorana, kino i drugo).
Javna događanja ne mogu biti organizirana u mjestima u kojima ZTK neće ubuduće djelovati.
Javna događanja mogu biti održana samostalno ili ZTK može sudjelovati kao suorganizator
ili partner (npr. za Dan grada, Dani otvorenih vrata udruga…).
Korisnici javnih događanja su građani (prvenstveno djeca i mladi), odgojno-obrazovni
djelatnici, predstavnici lokalne i regionalne uprave, lokalnih tvrtki, medija i drugi.
Očekuje se da će pojedino događanje u pravilu trajati od jednog do tri dana.
Troškovi koje ZTK može zatražiti u okviru ovog Javnog poziva mogu biti:
1) materijalni troškovi javnog događanja (pribor, materijal, alat i oprema za održavanje
radionica, demonstracija i sl., potrošni uredski i medicinski materijal, sredstva za
dezinfekciju, čišćenje i materijal za zaštitu na radu, najam ili kupnja opreme neophodne
za održavanje događanja, najam prostora za javna događanja)
2) troškovi vidljivosti i komunikacije vezani uz javno događanje (tisak promidžbenih
materijala, najava u medijima i slično)
3) osvježenje sudionika, prehrana volontera, reprezentacija
4) putni troškovi vezani uz javno događanje
5) honorari osobama izvan radnog odnosa a da im nisu pokriveni putni troškovi vezanima
uz javno događanje (na temelju ugovora o djelu, ugovora o autorskom djelu ili
studentskog ugovora; bruto II).
Troškovi redovnog poslovanja ZTK nisu prihvatljivi u okviru ovog Javnog poziva (npr. režijski
troškovi, najam uredskog prostora i slično).
3) NAJAVA I IZVJEŠTAVANJE O DOGAĐANJU
3.a) Najkasnije tjedan dana nakon održanog događanja ZTK će na istu adresu
elektroničke pošte dostaviti kratki izvještaj u Wordu o pojedinačnom događanju kako bi
događanje bilo objavljeno na internetskoj stranici i Facebook mreži HZTK. U izvještaju će
navesti vrstu aktivnosti (radionica i sl.), mjesto vrijeme, trajanje, organizatore i
suorganizatore te broj i vrstu aktivnih korisnika i procijenjen broj posjetitelja. Posebice je
bitno navesti broj aktivnih sudionika i procijenjen broj posjetitelja te priložiti (odvojeno,
kao privitak u jpeg formatu) od 5 do 7 fotografija koje prikazuju događanje.
3.b) ZTK će do 20. prosinca 2021. na adresu jasna.malus@hztk.hr dostaviti završni opisni i
financijski izvještaj vezan uz dobivenu potporu.
Opisni izvještaj sastojat će se od opisa pojedinačnih događanja u Wordu (opis održanih
aktivnosti s brojem aktivnih sudionika i procijenjenim brojem posjetitelja) i fotografija u
jpegu (do 7 po događanju).
Financijski izvještaj sastojat će se od popisa troškova (opis i iznos troška) u Excelu ili ispisa
knjigovodstvene kartice vezane uz dobivena sredstva.
Ako postoji potreba za objašnjenjima ili dopunama završnog izvještaja, HZTK može tražiti
objašnjenja ili dopunu izvještaja (npr. preslike računa, popis sudionika ili dodatne podatke o
korisnicima i posjetiteljima) te odrediti rok i način njihove dostave.
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4) UVJETI PRIJAVE
Iskaz interesa će biti uzeti u obzir ako ZTK udovoljava sljedećim uvjetima:
- ZTK je članica HZTK
- ZTK mogu dostaviti najviše jedan iskaz interesa na ovaj Javni poziv
- iskaz interesa mora biti u potpunosti usklađen sa svim dijelovima Javnog poziva.
5) OGRANIČENJA
Ovim Javnim pozivom ne mogu se financirati:
- nacionalni savezi i udruge tehničke kulture
- jednokratne aktivnosti u mjestima u kojima ZTK ne djeluje
- aktivnosti u kojima su primarni korisnici djelatnici ili članovi ZTK, a ne građani
- troškovi redovitog poslovanja ZTK.
6) VREDNOVANJE I ODOBRAVANJE PROJEKATA
Kriteriji donošenja odluke o dodjeli financijske potpore su:
a) razrada iskaza interesa i usklađenost s ciljevima i drugim sastavnicama Javnog poziva
b) geografska rasprostranjenost i otkuda su korisnici (cilj je obuhvatiti cijelu zemlju)
c) pojedinačni iznos potpore ovisit će o raspoloživosti sredstava (broju prijavljenih ZTK).
7) NAČIN I ROK DOSTAVE ISKAZA INTERESA
Zainteresirane ZTK dostavit će iskaz interesa Stručnoj službi HZTK elektroničkim putem na
adresu jasna.malus@hztk.hr do petka, 19. veljače 2021. na propisanom obrascu.
ZTK trebaju nazvati obrazac svojim imenom: Naziv ZTK – obrazac iskaza interesa 2021.
Kao predmet elektroničke pošte treba navesti: Naziv ZTK - Javni poziv za 75. godišnjicu HZTK.
8) OBRADA ISKAZA INTERESA I ODLUČIVANJE O FINANCIJSKOJ POTPORI
Krajem veljače 2021. godine HZTK će prikupiti iskaze interesa i formirati povjerenstvo koje će
dati preporuku o potpori zajednicama za uključenje u obilježavanje 75. obljetnice HZTK.
Povjerenstvo neće razmatrati iskaze interesa koji nisu u skladu s ovim Javnim pozivom.
Odluka o financijskoj potpori je neopoziva i konačna i na nju nema pravo žalbe.
Odluka će biti objavljena na web stranici HZTK do 8. ožujka 2021., nakon čega će sve ZTK koje
dobiju potporu potpisati ugovor s HZTK.
9) NAPOMENE
Dostavom iskaza interesa ZTK pristaju na sve sastavnice koje su navedene u ovom Javnom
pozivu.
Za dodatna pitanja možete se obratiti Jasni Malus Gorišek (099/4656-770) radnim danom od
9,00 do 16,00 sati.
Zdenka Terak, dipl. oecc.,
glavna tajnica Hrvatske zajednice tehničke kulture, v. r.
Zagreb, 28. siječnja 2021.
Urbroj: 01/12-20/21
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