Na temelju članka 26. Statuta Grada Trogira («Službeni glasnik Grada Trogira» br. 04/13, 09/13,
06/14 i 01/18) Gradsko vijeće Grada Trogira na 14. sjednici održanoj dana 09.studeni 2018. godine,
donijelo je:
Program razvoja turizma na području Grada Trogira za 2019. godinu
I.
Programom razvoja turizma na području Grada Trogira za 2019. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi
i djelatnosti u turizmu od značenja za Grad Trogir, kao i sredstva za financiranje tih potreba koja se
osiguravaju u Proračunu Grada Trogira za 2019. godinu.
II.
Sredstva za financiranje Programa razvoja turizma u Gradu Trogiru za 2019. godinu osiguravaju se u
Proračunu u okviru Upravnog odjela za javne potrebe, opće poslove i imovinu grada, Program
Turizam. Sredstva su namijenjena za financiranje potpore turističkim udrugama, brendiranje grada i
potpore namijenjene razvoju turizma.
III.
Sredstva se planiraju utrošiti za financiranje slijedećih aktivnosti u cilju poboljšanja turizma i
podizanja turističkih standarda:
A) POTPORE TURISTIČKIM UDRUGAMA
Upravni odjel za javne potrebe, opće poslove i imovinu grada financirat će putem tekućih donacija
udruge iz područja turizma koje putem svojih projekata i aktivnosti imaju za cilj poboljšanje i
obogaćivanje turističke ponude grada tijekom cijele godine.
B)

BRENDIRANJE GRADA

U okviru ove aktivnosti obavljaju se poslovi provedbe mjera razvoja turističke destinacije i povećanja
turističkog prometa kako inozemnih tako i domaćih gostiju kao i razvoj novih turističkih proizvoda.
Cilj ovog programa je brendiranje Grada Trogira na domaćem i međunarodnom tržištu kao iznimno
atraktivne i poželjne turističke destinacije te unapređenje selektivnih vidova turizma radi obogaćivanja
turističke ponude grada. Mjerila uspješnosti ovih aktivnosti su povećanje turističkog prometa kako
inozemnih tako i domaćih gostiju.
C) POTPORA RAZVOJU TURIZMA
U okviru ove aktivnosti bi se tekućim i kapitalnim donacijama Turističkoj zajednici Grada Trogira,
kao nositelju organizacije turističkih manifestacija na području Grada Trogira, sufinancirala nabavka
opreme potrebne za uspješnu realizaciju manifestacija (stolice, stolovi, popravak bine, dokup opreme
potrebne za razglas i rasvjetu) te sve ostale aktivnosti potrebne za realizaciju organizacije navedenih
manifestacija.
IV.
Temeljem Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14 i 70/17), Uredbe o kriterijima, mjerilima i
postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode
udruge (Narodne novine broj 26/15) i Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba
iz Proračuna Grada Trogira (Službeni glasnik Grada Trogira broj 8/15) nadležni Upravni odjel Grada
će, u roku od 30 dana od usvajanja proračuna za sljedeću kalendarsku godinu, izraditi i na mrežnim
stranicama Grada objaviti Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i drugih programa za financiranje
svih oblika programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge kao najavu javnih

natječaja za financiranje programa ili projekata udruga, koje planira provesti u tijeku jedne
kalendarske godine.
Godišnji plan natječaja sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, području, nazivu i
planiranom vremenu objave natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava
namijenjenom za financiranje pojedinog programa odnosno projekta, očekivanom broju programa i
projekata koji će se ugovoriti za financiranje i eventualno druge podatke.
Sukladno Godišnjem planu natječaja, Gradonačelnik Grada Trogira objavit će Javni natječaj / Javni
poziv za financiranje programa / projekata organizacija civilnog društva iz područja društvenih
djelatnosti i turizma od interesa za Grad Trogir za 2019. godinu.
Po završetku, odnosno isteku roka za prijavu Povjerenstvo za kontrolu formalnih uvjeta Natječaja za
financiranje programa i projekata, utvrdit će koliko je prijava pristiglo te koje prijave ispunjavaju
formalne uvjete Natječaja. Prijave koje zadovoljavaju formalne uvjete Natječaja proslijedit će se
Povjerenstvu za ocjenjivanje koje će razmatrati i ocijeniti prijave koje ispunjavaju formalne uvjete
Natječaja, sukladno kriterijima koji su propisani uputama za prijavitelje te će dati prijedlog za
odobravanje financijskih sredstava za programe ili projekte.
Odluku o prijedlogu za odobravanje financijskih sredstava Povjerenstva za ocjenjivanje, donosi
gradonačelnik Grada.
Nakon donošenja odluke o programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva, Grad
će javno objaviti rezultate natječaja s podacima o udrugama, programima ili projektima kojima su
odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava financiranja.
V.
Za realizaciju Programa razvoja turizma na području Grada Trogira u Proračunu su planirana sredstva
kao u tablici:
1.
1.1.
1.1.1
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.

TURIZAM
POTPORE TURISTIČKIM UDRUGAMA
Tekuće donacije – udruge iz područja turizma
BRENDIRANJE GRADA
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
POTPORA RAZVOJU TURIZMA
Kapitalne donacije Turistička zajednica Grada Trogira
Tekuće donacije Turistička zajednica Grada Trogira

310.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
20.000,00
30.000,00
250.000,00
100.000,00
150.000,00

VI.
Sredstva će se dodjeljivati sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Trogira za 2019. godinu.
VII.
Ovaj Program će se objaviti u «Službenom glasniku Grada Trogira» a stupa na snagu 1. siječnja 2019.
godine.
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Trogir, 09. studeni 2018.
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