Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj „Klub članova Selo“ iz Zagreba dana
02. rujna 2019. raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu nacionalne godišnje nagrade

„SUNCOKRET RURALNOG TURIZMA HRVATSKE“
ZA 2019. GODINU
▪

Predmet ovog Natječaja je prikupljanje prijava projekata, programa, aktivnosti
pojedinih fizičkih i pravnih osoba (turistička seljačka obiteljska gospodarstva –
OPG-i, poduzetnici u ruralnom turizmu, udruge, zadruge, turističke zajednice,
jedinice područne i lokalne samouprave i ostale pravne osobe) koji djeluju u
području ruralnog turizma.

▪

Nagrada „SUNCOKRET ruralnog turizma Hrvatske“ dodjeljuje se u sedam (7)
slijedećih kategorija:
o Turistička seljačka gospodarstva (OPG-i)
o Poduzetnici u ruralnomu turizmu
o Ruralno turističke manifestacije
o Ruralno turistički projekti
o Tradicijska ruralna gastronomija
o Vinski turizam (pod pokroviteljstvom Europske kulturne rute „Iter Vitis“)
o Nositelji zaštićenih i marketinških oznaka: “Zaštićena oznaka zemljopisnog
podrijetla“, „Zaštićena oznaka izvornosti“, „Zajamčeno tradicionalni
specijalitet“, „Eko proizvod“, „Hrvatski otočni proizvod“ i druge marketinške
oznake

▪

Nagrada se dodjeljuje kao godišnja nagrada.

▪

Svim sudionicima dodjeljuju se Priznanja za sudjelovanje, a Pobjednici po
kategorijama osvajaju: 1., 2. i 3. nagradu (Zlatnu, Srebrnu i Brončanu povelju).

▪

Svi pobjednici u kategorijama dobivaju pločicom s oznakom nagrade koja se
postavlja na objekt

▪

Prijedloge (prijave) za dodjelu nagrade „SUNCOKRET ruralnog turizma Hrvatske“
podnose jedinice područne i lokalne samouprave (županije, gradovi i općine) i
turističke zajednice.

▪

Za VII. kategoriju samostalno se mogu se prijaviti i nositelji ranije navedenih
zaštićenih oznaka

▪

Za svaku od predloženih kategorija prijavitelj može poslati od jedan do tri
prijedloga na Natječaj.

▪

Prijedlog za svakog kandidata treba sadržavati:
o

Obveznu dokumentaciju

▪
▪
o

prijavni obrazac i anketni upitnik (Google Forms) – za svakog
kandidata zasebna prijava
kopiju rješenja o registraciji - upisu u registar/upisnik

Dodatnu dokumentaciju
▪ opis projekta/manifestacije/proizvoda/usluge
▪ promotivne materijale
▪ press clipping – objave u medijima
▪ foto dokumentaciju
▪ video dokumentaciju

▪

Posebnim Pravilnikom određuju se pitanja vezana uz organizaciju, prijavu, izbor i
dodjelu nagrade „SUNCOKRET ruralnog turizma Hrvatske“.

▪

Fizički ili pravni subjekt kojega se prijavljuje za nagradu mora biti upisan u
registar/upisnik (sudski registar, registar udruga, Upisnik obiteljskih poljoprivrednih
gospodarstava ili drugi službeni registar/upisnik) pri nadležnom državnom tijelu i
imati registrirano sjedište djelovanja u Republici Hrvatskoj.

▪

Uplatu kotizacije vrše prijavitelji, sukladno ponudi.

▪

Uplata kotizacije za prijavu na Natječaj odnosi se na uplatu troškova prema
ponudi koja se nalazi u privitku ovog Natječaja i dvokratno se uplaćuje na IBAN
„Kluba članova Selo“ otvorenog u Zagrebačkoj banci d.d. broj
HR7523600001101545376, model i poziv na broj plaćanja 00 0209-2019, s
naznakom opisa plaćanja: „Suncokret ruralnog turizma Hrvatske“ – kotizacija“.

▪

Ocjenjivanje vrši posebni Ocjenjivački sud imenovan od strane Kluba članova
Selo.

▪

Potvrda o sudjelovanju prijavitelja dostavlja se do 15. rujna 2019. e-mailom na
info@klubselo.hr

▪

Natječajna dokumentacija dostavlja se 15 dana od potvrde o sudjelovanju
odnosno najkasnije do 22. rujna 2019.

▪

Rezultati natječaja biti će dostavljeni prijaviteljima i kandidatima u roku od sedam
(7) dana od završetka rada sjednice Ocjenjivačkoga suda. Svi prijavitelji bit će
pisano obaviješteni o rezultatima njihove prijave.

▪

Rezultati natječaja biti će javno objavljeni na Svečanoj dodjeli nagrada

▪

Dobitnicima će nagrade (povelje/statue i posebna priznanja) biti uručene na
prigodnoj svečanosti o čemu će svi subjekti biti obaviješteni pisanim putem.

▪

Ocjenjivački sud obići će sve sudionike natjecanja prilikom čega će oni
prezentirati svoje projekte

▪

Tijekom obilaska vršiti će se fotografiranje / snimanje subjekata i projekata te će
svi sudionici nastalu fotodokumentaciju moći koristiti u daljnjoj promociji i
komunikaciji s javnošću

▪

Dobitnici nagrade ostvaruju pravo besplatne promocije putem medija i
društvenih mreža, besplatnog predstavljanja na dan dodjele nagrade i ostale
pogodnosti projekta

▪

Organizator ovog Natječaja zadržava pravo izmjene uvjeta Natječaja s obvezom
prethodne dostave informacije o izmjenama.

U Zagrebu, 02. rujna 2019. godine

PREDSJEDNICA UDRUGE
Mr.sc. DIJANA KATICA

