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Srijeda, 

30. 4. 2014. 

Predstavljem EU Program ERASMUS+ 

Započeo projekt A.C.E. – Active Communities for Europe 

Usvojen Nacrt konačnog prijedloga Zakona o udrugama 

Vlada Republike Hrvatske usvojila Nacrt konačnog 

prijedloga Zakona o udrugama. Dokument 

preuzmite ovdje. 

Hrvatska dostavila Partnerski sporazum Europskoj komisiji 

Ako ne želite primati newsletter E-Trokut, molimo Vas odjavite se e-mailom na zaklada@civilnodrustvo-istra.hr 

U sklopu projekta A.C.E održana je prva 

aktivnost: radionica za srednjoškolce. 

  

Cilj projekta je poticati građane/ke na aktivno 

uključenje u demokratski život EU, s naglaskom 

na mlade. Mladima se također želi pružiti prilika 

za razmjenu znanja i vještina te općenito jačati 

osjećaj vlasništva nad EU, a sve to kroz 

primjenu interaktivne i neformalne metode 

obrazovanja ''kazalište potlačenih“.  
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Broj 04/2014. 

Newsletter poput magneta privlači zanimljive informacije iz svijeta civilnog društva. 

      KORISNE INFORMACIJE 

 

        NOVOSTI IZ ZAKLADE 

 

Hrvatska je u travnju ove godine Europskoj komisiji 

dostavila nacrt Partnerskog sporazuma, krovnog 

plansko-programskog dokumenta kojim naša zemlja, 

prvi put kao ravnopravna država članica Europske unije, 

planira ulaganja iz europskih fondova za sedmogodišnje 

razdoblje 2014. - 2020.  

       INFORMATIVNI ČLANCI 

Pomakonline: Okrugli stol kao uvod u osnivanje zadruge za etično bankarstvo  

Više informacija ovdje. 

U razdoblju 2014.-2020. Hrvatskoj je iz europskih strukturnih i financijskih fondova na 

raspolaganju ukupno 10,423 milijardi eura.  Više informacija ovdje. 

 

Natječaj za građanske akcije "Naš doprinos zajednici" 

Natječaj raspisuje Zaklada za poticanje partnerstva 

i razvoja civilnog društva temeljem Sporazuma o 

partnerstvu potpisanim sa Nacionalnom zakladom 

za razvoj civilnoga društva. 

Natječaj za projekte razmjene znanja 

KEP Austrija raspisuje natječaj "Know-How 

Exchange Programme" za sufinanciranje 

projekata prijenosa znanja iz područja europskih 

integracija i jačanja kapaciteta, društvenog i 

ekonomskog razvoja, inkluzije i jednakosti te 

poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena.  

Rok za prijavu: 15. svibnja 2014. Više o natječaju ovdje. 

Rok za prijavu: 30. svibnja 2014.  

Više o natječaju ovdje.  

       OTVORENI NATJEČAJI 

Lakše snalaženje na izborima uz aplikaciju EUvox 

Aplikacija EUvox 2014. osmišljena je da biračima 
olakša odabir političke opcije na skorim izborima 
za Europski parlament.  
 
EUvox ima 30 pitanja podijeljenih u tri skupine - 
ekonomija, društvo, te pitanja vezana za EU. 
Pitanja su uglavnom zajednička za svih 28 članica, 
no hrvatska verzija ima sedam pitanja specifičnih 
za Hrvatsku.  

U petak, 25. travnja 2014. godine u sklopu Dana 

Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 

te u suradnji sa Zakladom održano je 

predstavljanje EU Programa Erasmus+.   

 

Ovaj program predstavila je Tina Šarić iz Agencije 

za mobilnost i programe EU. 

www.euvox.eu/hr  

Na natječaj se mogu prijaviti udruge, zaklade i 

ustanove (vrtići, škole, knjižnice i dr.) registrirane u 

RH koje imaju sjedište osnovne organizacije na 

području Istarske, Primorsko-goranske, Karlovačke, 

Krapinsko-zagorske i Sisačko-moslavačke županije.  

Više o projektu 

ovdje. 

Natječaj Zaklade Adris 

Zaklada Adris iz Rovinja raspisuje Natječaj za dodjelu 

sredstava. Za sredstva Zaklade mogu se natjecati pojedinci 

(fizičke osobe) i institucije (pravne osobe) koje udovoljavaju 

uvjetima natječaja, osim trgovačkih društava (d.o.o. i d.d.) i 

obrta. Rok za prijavu: 24. svibnja 2014. Više ovdje. 

Prijavite se na Dane otvorenih vrata udruga 

Vladin Ured za udruge organizira i ove godine Dane otvorenih vrata udruga od 5. do 7. 

lipnja 2014. godine. Više informacija ovdje. 

http://www.uzuvrh.hr/userfiles/file/Kona%C4%8Dni%20prijedlog%20Zakona%20o%20udrugama.pdf
http://www.pomakonline.com/content/view/1145/109/
http://www.civilnodrustvo-istra.hr/hr/novosti-zaklade/predstavljen-eu-program-erasmus.html
http://www.civilnodrustvo-istra.hr/hr/u-fokusu/hrvatska-dostavila-partnerski-sporazum-europskoj-komisiji.html
http://www.civilnodrustvo-istra.hr/hr/natjecaji/otvoreni-natjecaji/natjecaj-za-gradanske-akcije-15042014.html
http://www.cei.int/KEP?tab=1
http://www.civilnodrustvo-istra.hr/hr/natjecaji/otvoreni-natjecaji/natjecaj-za-financiranje-lokalnih-volonterskih-centara-u-2014-godini.html
http://www.euvox.eu/hr
http://www.civilnodrustvo-istra.hr/hr/medunarodna-suradnja/aktualni-projekti.html
http://www.adris.hr/Adris_i_Zajednica/zaklada_adris/natjecaj-2014.asp
http://www2.daniudruga.hr/#dov2014

