HRVATSKI
KINEZIOLOŠKI
SAVEZ

Na osnovu „Sporazuma o međusobnoj suradnji“ Hrvatske olimpijske akademije i
Hrvatskog kineziološkog saveza, a sukladno odluci Upravnog odbora Hrvatskog
kineziološkog saveza od 23.02. 2022., Hrvatski kineziološki savez i Hrvatska
olimpijska akademija raspisuju

NATJEČAJ
za financiranje programa „OLIMPIZAM NA DJELU“
1. Predmet Natječaja
Prema Natječaju „Olimpizam na djelu“ Hrvatski kineziološki savez (HKS) u suradnji s
Hrvatskom olimpijskom akademijom (HOA) financira nabavku opreme i rekvizita za
provedbu nastavnog programa iz predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura za osnovne i
srednje škole u Republici Hrvatskoj u 2022. godini (u daljnjem tekstu: Natječaj).
HKS i HOA raspisuju natječaj kako bi zajednički djelovali na unapređenju provođenja
nastave tjelesne i zdravstvene kulture u školama, promicanju olimpijskih načela i
vrijednosti među učenicima te na razvoj sporta u školama u Republici Hrvatskoj, a
osobito na područjima posebne državne srbi, područjima zahvaćenim prirodnim
katastrofama i školama s otežanim uvjetima rada.
Temeljni ciljevi Natječaja su razvijanje i provođenje aktivnosti koje će pridonijeti
unapređenju nastavnog procesa predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura u osnovnim i
srednjim školama kroz redovite, izvannastavne i izvanškolske programe.

2. IZNOS FINANCIJSKE POTPORE
Sredstva za provedbu Natječaja osigurava Hrvatska olimpijska akademija u ukupnome
iznosu od 18.000,00 kuna za tri (3) škole (svaka škola po 6.000,00 kn).
Svaka od tri odabrane škole dobiti će bon u vrijednosti 6.000,00 kn namijenjen za
nabavku opreme i rekvizita u trgovini sportske opreme. Oprema i rekviziti ostaju na
upotrebu školi.

3. OPĆI UVJETI NATJEČAJA
Predlagatelj može biti osnovna ili srednja škola na području Republike Hrvatske
(matične škole, područne škole, područni odjeli).
Posebno će se valorizirati škole na područjima posebne državne srbi, područjima
zahvaćenim prirodnim katastrofama i osnovne škole s otežanim uvjetima rada.
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4. POSTUPAK PROVEDBE NATJEČAJA
Postupak provedbe Natječaja i odabira škola za financiranje vodi Povjerenstvo za
provedbu Natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje Upravni odbor
HKS-a i Hrvatska olimpijska akademija.
Škole dobitnice potpora biti će obaviještene elektroničkom poštom i predstavljeni na
30. ljetnoj školi kineziologa Republike Hrvatske u Zadru, 29. 6. – 2. 7. 2022.
Škole koje ostvare pravo na financijsku potporu u 2022. godini potpisat će ugovor o
financijskoj potpori s Hrvatskim kineziološki savezom i Hrvatskom olimpijskom
akademijom.
Prigovori na rezultate Natječaja podnose se pisanim putem u roku od osam (8) radnih
dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama HKS-a.
Dobivene potpore realizirati će se putem bona u trgovini sportske opreme.
Povjerenstvo će provoditi administrativnu provjeru podnesenih zahtjeva i pripadajuće
dokumentacije te pratiti namjensko trošenje odobrenih financijskih sredstava.

5. UVJETI PRIJAVE
Na „Natječaj“ se mogu prijaviti osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj (matične
škole, područne škole, područni odjeli).
6. NAČIN PRIJAVE
Za prijavu na Natječaj prijavitelji moraju popuniti sve propisane natječajne obrasce.
Prijavitelji su dužni popuniti sva polja u obrascima. Sva dodatna pojašnjenja nalaze se
u „Uputama za prijavitelje“ koje su sastavni dio Natječaja.
Popunjene obrasce, kao i traženu popratnu dokumentaciju, prijavitelji trebaju dostaviti
tajništvu HKS-a u elektronskom obliku (tajnik@hrks.hr)
Obvezna natječajna dokumentacija za prijavu programa u elektronskom obliku je:
1. popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac prijave (na propisanome obrascu
objavljenom na mrežnoj stranici HKS-a);
2. kratak opis programa u kojem će se koristiti rekviziti koji su predmet ovog
Natječaja.

Prilikom slanja natječajne dokumentacije elektronskim putem pod „Predmet“ navesti
Natječaj za financiranje programa „OLIMPIZAM NA DJELU“
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Prijave koje nisu dostavljene na propisani način i ne sadrže svu dokumentaciju koja je
propisana Natječajem i Uputama za predlagatelje, neće biti uzete u daljnje razmatranje.
7. ROKOVI I NAČIN OBJAVE PRIHVAĆENIH PROGRAMA
Natječaj je otvoren danom objave na mrežnoj stranici HKS-a (http://www.hrks.hr) do
2. svibnja 2022. godine.
Sve prijave koje budu poslane izvan roka, neće se razmatrati.
Obavijest o rezultatima Natječaja bit će objavljena na mrežnoj stranici HKS-a
(http://www.hrks.hr) i na 30. ljetnoj školi kineziologa Republike Hrvatske. Također, o
rezultatima Natječaja HKS i HOA će obavijestiti sve prijavitelje.
Obrasci za prijavu programa nalaze se na mrežnoj stranici HKS-a: http://www.hrks.hr
Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem,
slanjem upita na sljedeću adresu: tajnik@hrks.hr i to najkasnije do 1. svibnja 2022.
godine.
U Zagrebu, 28. 02. 2022. godine
Ravnatelj Hrvatske olimpijske akademije
doc. dr. sc. Saša Ceraj

Predsjednik HKS
prof. dr. sc. Goran Leko
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