
21.3.2014. 

  

ZAKLADA ZA 

POTICANJE 

PARTNERSTVA 

I RAZVOJA 

CIVILNOG 

DRUŠTVA 

KALENDAR RASPISIVANJA 

NATJEČAJA U 2014. GODINI 

 



 

 1 

1. UVOD 

 

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva (u daljnjem tekstu: Zaklada) 

u 2014. godini planira dodijeliti sredstva u ukupnom iznosu od Kn 820.000,00. Ukupan 

broj projekata, inicijativa, akcija koje planira podržati je 52.  

Osim toga, u sklopu proširenog Decentraliziranog modela, Zaklada će preuzeti i 

raspisivanje natječaja pojedinih Ministarstava.  

Natječajna dokumentacija za sve projekte biti će objavljena na web stranici Zaklade, a 

način prijave je prema Uputama i Tekstu natječaja, na propisanim obrascima koji će u 

trenutku raspisivanja natječaja biti dostupni na internetskoj stranici Zaklade 

www.zaklada.civilnodrustvo-istra.hr . 

Zakladna uprava je na svojoj sjednici održanoj dana 21. ožujka 2014. godine donijela 

Odluku o usvajanju Kalendara raspisivanja natječaja u 2014. godini. 

Kalendar je promjenjive prirode i Zaklada ima pravo raspisivanja dodatnih natječaja i 

promjene postojećih, ovisno o raspoloživosti financijskih sredstava. 
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2. NATJEČAJI ZAKLADE 

 

Sredstva za raspisivanje natječaja „Razvoj društva“, „Mikro akcije“ osigurava Istarska 

županija dok su sredstva za natječaj „Mali projekti za bolje sutra“ osigurana u Fondu 

gradova i općina čiji su članovi: Buzet, Buje, Labin, Novigrad, Pazin, Vodnjan, Poreč, 

Rovinj, Kanfanar, Svetvinčenat, Vrsar, Marčana, Motovun, Ližnjan i Medulin.  

 

2.1. Natječaj za male projekte u zajednici „Mali projekti za bolje sutra“ 

 

Datum objave: ožujak, rujan 2014. godine 

Vrijeme trajanja natječaja: 30 dana 

Ukupan fond sredstava: 200.000,00 Kn 

Visina financijske potpore: Do 10.000,00 Kn 

Područje: razvoj lokalne zajednice 

Rok za objavu rezultata: lipanj, studeni 2014. godine 

 

2.2. Natječaj „Razvoj društva“ 

 

Datum objave: svibanj 2014. godine 

Vrijeme trajanja natječaja: 30 dana 

Ukupan fond sredstava: 330.000,00 Kn 

Visina financijske potpore: Do Kn 50.000,00 
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Područje: razvoj zajednice 

Rok za objavu rezultata: srpanj 2014. godine 

 

2.3. Natječaj za mikro akcije 

 

Datum objave: rujan 2014. godine 

Vrijeme trajanja natječaja: 30 dana 

Ukupan fond sredstava: 30.000,00 Kn 

Visina financijske potpore: Kn 5.000,00 

Područje: razvoj lokalne zajednice 

Rok za objavu rezultata: prosinac 2014. godine 
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3. NATJEČAJI PREMA DECENTRALIZIRANOM MODELU 

 

Na temelju Sporazuma o partnerstvu u provedbi proširenog Decentraliziranog modela, 

potpisanim sa Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva Zaklada će u 2014.g. 

preuzeti raspisivanje natječaja za 5 županija: Istarska, Primorsko-goranska, 

Karlovačka, Sisačko-moslavačka te Krapinsko-zagorska. 

Po decentraliziranom modelu raspisati će se natječaj za građanske akcije za koji 

sredstva osigurava Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, te natječaji 

pojedinih Ministarstava koji iskažu interes za raspisivanje natječaja po ovakvom 

modelu. 

 

3.1. GRAĐANSKE AKCIJE „NAŠ DOPRINOS ZAJEDNICI“ 

 

Datum objave: 15.04.2014., 15.09.2014. godine 

Vrijeme trajanja natječaja: 30 dana 

Ukupan fond sredstava: 260.000,00 Kn 

Visina financijske potpore: Do Kn 13.000,00 

Rok za objavu rezultata: srpanj, prosinac 2014. godine 

 

3.2. NATJEČAJI PREUZETI OD MINISTARSTAVA 


