
 

Temeljem članka 11. Statuta Zaklade, Programa rada i financijskog plana Zaklade za 2018. godinu, 
Zakladna uprava na svojoj 41. sjednici, održanoj dana 21.12.2017. godine, donosi  

 
 

KALENDAR OBJAVE NATJEČAJA ZAKLADE ZA 2018. GODINU 
 
 

Članak 1. 
Ovim Kalendarom objave natječaja definiraju se natječaji za dodjelu sredstava koji će se raspisati u 
2018. godini s navedenim nazivom natječaja i programskog područja, izvorom financiranja, 
planiranim datumom objave, ukupnim iznos raspoloživih sredstava, visinom pojedinačne financijske 
potpore, planiranim brojem potpora koji će se odobriti, planiranim rokom za objavu rezultata 
natječaja. 

 
Članak 2. 

Natječaji koje će Zaklada provoditi u 2018. godini su slijedeći: 

Naziv natječaja: Natječaj iz Filantropskog fonda „Zajedno za zajednicu“ 

Izvor financiranja: 
Filantropski fond „Zajedno za zajednicu“ u kojem sredstva 
osiguravaju turističke tvrtke  

Planirani datum objave: 
do kraja 2018. godine, prema mogućnostima realizacije 
sredstava u Fondu 

Ukupni iznos raspoloživih sredstava: 100.000,00 kuna 

Visina pojedinačne financijske potpore: 20.000,00 

Planirani broj potpora koji će se odobriti: 5 

Planirani rok za objavu rezultata: 2019. godina 

  

Naziv natječaja: Natječaj za za male projekte u zajednici „Mali projekti za 
bolje sutra“ 

Izvor financiranja: 

Fond gradova i općina čiji su članovi: Buzet, Buje, Labin, 
Novigrad, Pazin, Vodnjan, Poreč, Rovinj, Kanfanar, 
Svetvinčenat, Vrsar, Marčana, Motovun, Ližnjan, 
Medulin, Funtana i Bale 

Planirani datum objave: svibanj 2018. godine 

Ukupni iznos raspoloživih sredstava: 190.000,00 kuna 

Visina pojedinačne financijske potpore: 15.000,00 

Planirani broj potpora koji će se odobriti: 12 

Planirani rok za objavu rezultata: srpanj 2018. godine 

  

Naziv natječaja: 
Natječaj za sudjelovanje u mentorskom programu za 
udruge 

Izvor financiranja: Istarska županija 

Planirani datum objave: svibanj 2018.  

Ukupni iznos raspoloživih sredstava: 240.000,00 kuna 

Visina pojedinačne financijske potpore: 
potpora u uslugama procjenjene pojedinačne vrijednosti 
40.000,00 

Planirani broj potpora koji će se odobriti: 6 

Planirani rok za objavu rezultata: srpanj 2018.  

  

Naziv natječaja: 2. Natječaj za za male projekte u zajednici „Mali projekti 
za bolje sutra“ 

Izvor financiranja: Fond gradova i općina čiji su članovi: Buzet, Buje, Labin, 



Novigrad, Pazin, Vodnjan, Poreč, Rovinj, Kanfanar, 
Svetvinčenat, Vrsar, Marčana, Motovun, Ližnjan, 
Medulin, Funtana i Bale 

Planirani datum objave: rujan 2018. godine 

Ukupni iznos raspoloživih sredstava: 140.000,00 kuna 

Visina pojedinačne financijske potpore: 15.000,00 

Planirani broj potpora koji će se odobriti: 9 

Planirani rok za objavu rezultata: prosinac 2018. godine 

 
 

Članak 3. 
Kalendar je promjenjive prirode i Zaklada ima pravo raspisivanja dodatnih natječaja i promjene 
postojećih, ovisno o raspoloživosti financijskih sredstava. 

 
 

Članak 4. 
Ovaj Kalendar stupa na snagu danom donošenja.  

 
 

 
Kalendar objave natječaja Zaklade za 2018. godinu (KLASA: 021-01/17-01/10, URBROJ: 2138417/1-
17-14 od 21.12.2017.) 
Odluka o izmjenama Kalendara objave natječaja za 2018. godinu (KLASA: 021-01/18-01/2, URBROJ: 
2138417/1-18-11 od 3.05.2018.)  
Odluka o 2. izmjenama i dopunama Kalendara objave natječaja za 2018. godinu (KLASA: 021-01/18-
01/6, URBROJ: 2138417/1-18-06 od 12.09.2018.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


