
Temeljem Odluke o dodjeli nagrada za izradu projektnih ideja „Pametna sela“ na području Osječko-

baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 14/19.), Povjerenstvo za odabir projektnih ideja „Pametna 

sela“ na području Osječko-baranjske županije raspisuje 

 

 

 

 

J A V N I  N A T J E Č A J 
 

za dodjelu nagrada za izradu projektnih ideja „Pametna sela“ 

na području Osječko-baranjske županije 
 

 

 

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA 

 

Predmet javnog natječaja za dodjelu nagrada za izradu projektnih ideja „Pametna sela“ na području 

Osječko-baranjske županije iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije u 2020. godini. 

 

Projekt „Pametna sela“ predstavlja novi koncept razvoja ruralnog prostora koji stvaraju ljudi koji 

pokreću lokalne inicijative i traže praktična rješenja za probleme u svojim sredinama radi povezivanja 

sa susjednim selima, općinama i gradovima pronalazeći zajedničke interese, stvarajući partnerstva koja 

uključuju jedinice lokalne samouprave, lokalne proizvođače, male poduzetnike, udruge, zadruge i 

poduzeća, sve koji mogu pridonijeti cilju održivog rasta, gospodarskog razvoja i povećanju kvalitete 

života u ruralnom prostoru. 

 

Osnovne karakteristike pametnog sela su: zamjena tradicionalnih mreža i usluga digitalnim, bolja 

upotreba znanstvenih dostignuća, bolja kvaliteta života i veći životni standard, bolja iskorištenost 

dostupnih resursa, nove mogućnosti za životnu sredinu, ulaganja u infrastrukturu, razvoj poslovanja, 

dobro upravljanje, jačanje ljudskog potencijala i izgradnja dodatnih kapaciteta zajednice. 

 

 

2. CILJEVI JAVNOG NATJEČAJA 

 

Očekuje se da provođenje javnog natječaja ostvari većinu ciljanih mjera kojima će se poduprijeti 

revitalizacija ruralnih područja kao održivih mjesta za život i rad i to: 

- sprječavanje depopulacije i nepovoljnih demografskih promjena, 

- međusobno povezivanje ruralnih sredina, te povezanost ruralnih područja s manjim gradovima u 

okruženju radi postizanja sinergije resursa i razvojnih mogućnosti, 

- iskorištavanje mogućnosti i prednosti ruralnih sredina u ublažavanju posljedica klimatskih promjena, 

- digitalizacija ruralnih područja i 

- primjena novih znanstvenih dostignuća. 

 

 

3. UVJETI ZA PRIJAVU 

 

Pravo prijave na natječaj imaju fizičke (samostalno ili u partnerstvu s jedinicom lokalne samouprave) i 

pravne osobe, državljani Republike Hrvatske, a lokacija provedbe Projekta treba obuhvaćati područje 

Osječko-baranjske županije. 

 

Na ovaj javni natječaj ne može se prijaviti Projekt koji se sufinancira sredstvima Europske unije ili 

sredstvima iz Proračuna Osječko-baranjske županije. 

 

Svaki sudionik na natječaju može prijaviti najviše dva Projekta. 

 



4. KRITERIJ ZA VREDNOVANJE 

 

Povjerenstvo za odabir projektnih ideja „Pametna sela“ na području Osječko-baranjske županije 

razmatra i ocjenjuje podnesene prijave prema kriterijima propisanim Odlukom o dodjeli nagrada za 

izradu projektnih ideja „Pametna sela“ na području Osječko-baranjske županije. 

 

U postupku razmatranja vrednovat će se i ocjenjivati svrha i mogući učinci projekta na razvoj lokalne 

zajednice, te mogućnost provedbe projektnih ideja i njihova održivost. 

 

Sve nepotpune i nepravovremene prijave kao i prijave koje nisu dostavljene na propisanim obrascima 

odnosno podnesene protivno uvjetima iz ovoga javnog natječaja neće se razmatrati. 

 

 

5. FINANCIJSKA SREDSTVA 

 

Sudionicima natječaja čiji Projekt ostvari najveći broj bodova dodjeljuje se 20 novčanih nagrada u 

ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna kako slijedi: 

- prva nagrada u iznosu od 30.000,00 kuna, 

- druga nagrada u iznosu od 25.000,00 kuna, 

- treća nagrada u iznosu od 20.000,00 kuna, 

- četvrta nagrada u iznosu od 15.000,00 kuna, 

- šest nagrada u iznosu od 10.000,00 kuna i 

- deset nagrada u iznosu od 5.000,00 kuna. 

 

U postupku dodjele nagrada primjenjuju se odredbe važeće Uredbe Europske Komisije 1407/2013. 

kojom se uređuju potpore male vrijednosti. 

 

 

6. PODNOŠENJE PRIJAVE 

 

Ovaj javni natječaj objavljuje se na internetskoj stranici Osječko-baranjske županije: www.obz.hr. 

Prijave na javni natječaj dostavljaju se poštom ili osobno putem pisarnice Županije na adresu: 

 

Osječko-baranjska županija 

 Županijska 4, 31000 Osijek 

 

uz naznaku; 

 

„Prijava na javni natječaj za dodjelu nagrada za izradu 

projektnih ideja „Pametna sela“ na području Osječko-baranjske županije". 

Javni natječaj otvoren je od 15. srpnja 2020. godine, a prijave se zaprimaju do 14. rujna 2020. godine. 

 

 

7. DOKUMENTACIJA 

 

Prijava se podnosi na propisanim obrascima koji moraju biti popunjeni elektronski. 

 

Uz popunjenu Prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: 

- obrazac prijave Projekta (popunjava se elektronski), 

- uvjerenje o prebivalištu (fizičke osobe), 

- izvod iz odgovarajućeg registra kojim prijavitelj dokazuje svoj status (fizičke i pravne osobe), 

- potvrda nadležnih tijela o nepostojanju duga prema državnom i županijskom proračunu (fizičke i 

pravne osobe), 

- potvrda banke o IBAN-u podnositelja prijave (fizičke i pravne osobe), 

http://www.obz.hr/


- obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka (fizičke osobe), 

- obrazac izjave o korištenim de minimis potporama. 

 

Obrasce je moguće preuzeti na internetskoj stranici Osječko-baranjske županije www.obz.hr. 

 

 

8. OSTALE INFORMACIJE 

 

Odluku o dodjeli nagrada donosi Župan na prijedlog Povjerenstva, koja se objavljuje na internetskoj 

stranici Županije najkasnije u roku 15 dana od dana njezinog donošenja. 

 

Povjerenstvo će obavijestiti sudionike natječaja o rezultatima pisanim putem na adresu podnositelja 

prijave. 

 

Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za ruralni razvoj Osječko-baranjske županije na 

email adresu: ruralni@obz.hr ili na kontakt telefon 221-561. 

http://www.obz.hr/
mailto:ruralni@obz.hr

