Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br.
5/13 i Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18, 2/20) i članka 29. stavka 1. Pravilnika o
provedbi mjere 19.2. „ Provedba operacije unutar CLLD strategija podmjere 19.3. „Priprema
u provedbi aktivnosti suradnje LAG-a „ i podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“
unutar mjere 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD- lokalni
razvoj pod vodstvom zajednice ) iz „Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014.-2020. ( NN br. 96/17 i 53/18) Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 25.
sjednici održanoj dana 11. rujna 2020.godine donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Tisno za projekt„Rekonstrukcija prostora za kulturno-glazbeni centar Hartić“

Članak 1.
Ovom Odlukom daje se suglasnost Općini Tisno za provedbu ulaganja na području
jedinice lokalne samouprave za projekt - „Rekonstrukcija prostora za kulturno-glazbeni centar
Hartić“
Članak 2.
Ulaganje iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj Programa ruralnog
razvoja RH za razdoblje 2014.- 2020., natječaja za provedbu operacije 3.1.1. „Ulaganje u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ LRS LAG-a
„MORE 249“.
U svrhu prijave ulaganja na natječaj opisan u stavku 1. ovog članka, ovom Odlukom
ujedno se daje i suglasnost Općini Tisno za prijavu na natječaj.

Članak 3.
Ova suglasnost daje se na temelju Opisa projekta gdje su navedeni svi bitni podaci o
projektu sa slijedećim stavkama:
- naziv projekta za koju se izdaje odluka o suglasnosti
- nositelj projekta,
- opis projekta,
- društvena opravdanost projekta uključujući opis krajnjih korisnika projekta,
- financijski kapacitet nositelja projekta,
- ljudski kapaciteti nositelja projekta,
- način održavanja i upravljanja projektom,
- usklađenost projekta sa lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAG-a,
- izjava nositelja projekta o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim
interesnim skupinama.
Opis projekta naveden u stavku 1. ovog članka nalazi se u prilogu ove Odluke i njezin je
sastavni dio kao i Prilog III natječajne dokumentacije.

Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom nakon dana objave u Službenom glasniku Općine
Tisno.
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