Utorak, 21. ožujak 2017.

SLUŽBENE NOVINE

20.

Stranica 194 – broj 4.
Članak 3.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj: 25/09.,
6/13., 15/13., 33/13., 14/14. i “Službene novine Općine
Viškovo” broj: 3/14.) i članka 20. stavka 23. Pravilnika o
provedbi Mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine (“Narodne novine”, br. 71/16., 15/17.), Općinsko vijeće Općine
Viškovo na 32. sjednici održanoj 20. ožujka 2017. godine
donijelo je
Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja na
području Općine Viškovo za projekt opremanja
tržnice u naselju Marinići
Članak 1.
U svrhu prijave na natječaj iz Mjere 07, Podmjere 7.4.
“Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, tip operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” iz Programa
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.
- 2020. te ostvarivanja bespovratne potpore, Općinsko vijeće Općine Viškovo ovom Odlukom daje suglasnost na
provedbu ulaganja na području Općine Viškovo i to projekta: OPREMANJE TRŽNICE U NASELJU MARINIĆI
U OPĆINI VIŠKOVO.
Članak 2.
Za podnositelja zahtjeva za potporu – Korisnika potpore
ovlašćuje se Komunalno društvo Viškovo d.o.o. Viškovo,
Vozišće 3 (OIB: 57661259388).

Sastavni dio ove Odluke čini Prilog “Opis projekta/operacije”, u kojem su, sukladno odredbi članka 20. stavka 23.
Pravilnika o provedbi Mjere 07, sadržani:
–– naziv projekta/operacije za koju se izdaje odluka o
suglasnosti, naziv korisnika
–– kratki opis projekta/operacije
–– društvena opravdanost projekta/operacije uključujući opis krajnjih korisnika projekta/operacije uz
dostavu izjave o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama
–– financijski kapacitet korisnika uključujući prikaz
izvora sredstava i analizu troškova za provedbu projekta
–– ljudski kapacitet korisnika za provedbu projekta/
operacije
–– doprinos ulaganja stvaranju novih radnih mjesta
–– način održavanja i upravljanja projektom/operacijom
–– usklađenost projekta/operacije sa strateškim razvojnim programom jedinice lokalne samouprave ili
lokalnom razvojnom strategijom odabrane lokalne
akcijske grupe unutar Programa
–– usklađenost projekta/operacije s prostornim planom
jedinice lokalne samouprave za projekte/operacije
koji ne zahtijevaju pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi važeći akt kojim se odobrava građenje.
Članak 4.
Ova oduka stupa na snagu 8 dana od dana objave, a objaviti će se u “Službenim novinama Općine Viškovo”.
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