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Razne informacije...
Kalendar objave natječaja i poziva za 2014. godinu.
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
objavila je kalendar objave natječaja i poziva za
2014. godinu.
Natječaje možete pogledati ovdje.
Novi poslovni časopis Udruga.hr
Časopis je namijenjen predsjednicima udruga i
ostalim zainteresiranim osobama. Promotivni broj
distribuiran je na sve registrirane udruge u
Hrvatskoj. Sveukupna naklada promotivnog broja
iznosi oko 50.000 primjeraka.
Promotivni broj preuzmite ovdje.
Predsjednik Josipović o stanju civilnog društva u RH
Na sjednici Vijeća za socijalnu pravdu održanoj
28. studenog 2013. predsjednik Josipović dao
svoje mišljenje o civilnom društvu u Republici
Hrvatskoj. Više pročitajte ovdje.

Otvoreni natječaji za Vas...
Natječaj ‘Program malih potpora u 2014.’
Veleposlanstvo SAD-a u Zagrebu objavilo je
natječaj u sklopu Programa malih potpora
(‘Small Grants Program’) s ciljem doprinosa
razvoju civilnog društva u Hrvatskoj.
Više o natječaju ovdje.
Natječaj je namijenjen nevladinim i neprofitnim organizacijama za
potporu inicijativa iz sljedećih područja: jačanje kapaciteta, potpora
mladima posebno za liderstvo i kritičko razmišljanje, obrazovanje i
potpora osobama s invaliditetom te osnaživanje žena. Najveći iznos
pojedinačne potpore je 10 000 USD
Objavljeni natječaji za HORIZON 2020!
Europska
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natječaje
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HORIZON 2020 u iznosu od 15 milijardi
eura za prve dvije godine programa.
Horizon 2020 je novi program EU za
razdoblje 2014.-2020. za istraživanje i
inovacije. Budžet programa iznosi 78

Više o programu možete
pročitati ovdje.

milijardi eura.

Otvoreni natječaji programa Kreativna Europa
Europska komisija objavila je natječaje za
potprograme Kultura i MEDIA koji su sad dio
jedinstvenog programa Europske unije pod
nazivom Kreativna Europa.
Više o programu pronađite ovdje.

Novosti iz Zaklade...
Kampanja ‘FILANTROPIRAJ SE!’
Kampanju filantropije naziva 'FILANTROPIRAJ SE!' Zaklada provodi s
ciljem osvješćivanja javnosti o vrijednostima davanja, pružanja podrške
i građanskog aktivizma. Filantropiju prevodimo kao čovjekoljublje.
Predstavlja želju da se promiče dobrobit drugih ljudi. Više o kampanji
saznajte na našim mrežnim stranicama. FILANTROPIRAJTE SE I Vi!
Uključite se sa nama u
promicanje vrijednosti
filantropije!
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