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Newsletter poput magneta privlači zanimljive informacije iz svijeta civilnog društva.

KORISNE INFORMACIJE
Vladin Ured za udruge - Godišnji plan programa
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je Godišnji plan
natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i
programa organizacija civilnog društva u 2014. godini iz Državnog
proračuna RH i fondova EU. Program preuzmite ovdje.
Godišnji plan natječaja sadrži popis ukupno 94 programa, ukupne vrijednosti od preko
814 milijuna kuna iz Državnog proračuna i fondova EU kojima se planira se financirati i
sufinancirati više od 4 tisuće programa i projekata organizacija civilnoga društva.
Vladin Ured za udruge organizira i Info dane 2014. održat će se 5. i 6. veljače 2014. u
Velikoj dvorani Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta, Zagreb, Donje Svetice 38.
Na Info danima će se predstaviti natječaji koji će se raspisivati u 2014.

Otvorene prijave za pripravnička mjesta u Europskoj komisiji
Pripravnički staž u Europskoj komisiji traje pet mjeseci, a do
kraja siječnja zaprimaju se prijave za stažiranja koja počinju u
listopadu 2014. Za pripravnički staž u Europskoj komisiji mogu
se prijaviti osobe koje imaju najmanje trogodišnju fakultetsku
diplomu te uz materinski dobro govore još dva službena jezika
Europske unije. Prijave i ostale informacije dostupne ovdje.

INFORMATIVNI ČLANCI
Index.hr: Socijalno poduzetništvo spašava Europljane: Zaposljava 11 milijuna ljudi i
stvara 10 BDP-a

MZOS: U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta prvi put predstavljen pregled
deficitarnih i suficitarnih zanimanja Predviđeno milijardu kuna za nova zapošljavanja
Pomakonline.com: Strasburška deklaracija: Europa prelazi s riječi na djela

OTVORENI NATJEČAJI
Nacionalna zaklada raspisala dva poziva za iskaz interesa i dva natječaja
Raspisana su dva poziva za iskaz interesa u području suradnje na
razvoju sposobnosti novoosnovanih udruga te u području
suradnje na razmjeni znanja. Natječaji za udruge i saveze osoba s
invaliditetom te udruge iz Domovinskog rata. Više o tome ovdje.

Poziv za podnošenje ponuda za usluge ocjenjivanja i evaluacije projektnih
prijedloga u sklopu IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Crna
Gora 2007. – 2013.
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU Vas poziva da podnesete ponudu na
natječaj „Usluge ocjenjivanja i evaluacije projektnih prijedloga“ vezano za treći poziv
na dostavu projektnih prijedloga IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska –
Crna Gora 2007 – 2013.
Krajnji rok za podnošenje ponuda je 30. siječnja 2014. godine u 13:00h (lokalno
vrijeme). Natječajna dokumentacija može se preuzeti ovdje.

Video natječaj ‘Europske vrijednosti’
Što za mene znači dom – je li to samo lokacija na zemljopisnoj
karti, svi ljudi koje volim ili možda zajednica kojoj pripadam? S
ovim pitanjem Europska komisija pozvala je građane da
kroz video uratke odgovore na to što znači biti Europljanin.
Više o natječaju ovdje.

NOVOSTI IZ ZAKLADE
Otvorene prijave: Simulacija rada EU parlamenta —7 dana u Latviji
Zaklada i udruga ZUM pozivaju sve zainteresirane mlade u
dobi od 18 do 30 godina da se uključe u aktivnosti projekta
“Young MEP's for European Democracy!” Sve troškove, osim
20% putnih troškova, pokriva organizator. Više ovdje.
Sudjelovanjem u ovom Projektu 80 mladih ljudi iz 6 europskih zemalja će imati
jedinstvenu priliku da iskuse procese donošenja odluka na EU razini sudjelovanjem
u Simulaciji rada EU parlamenta koje će se održati u Jelgavi u Latviji, od 16. do 22.
ožujka ove godine. Diskutirati će se o važnim pitanjima od interesa za mlade diljem
Europe. Tijekom sedmodnevnih radnih sesija ovi će mladi ljudi finalizirati Rezoluciju
služeći se postojećim podacima o socijalnom uključivanju.

Objavljen Program rada Zaklade za 2014.
Program rada za 2014. godinu možete preuzeti ovdje.

Preslušajte novu radio emisiju ZA5!
Tema: Kampanja 'Filantropiraj se!'. Gosti: Sandi
Božac, Ivan Mušković i Denis Jalušić, studenti
5. godine FET-a 'Dr. Mijo Mirković ' iz Pule. Emisija
dostupna ovdje.

Infografika: natječaji Zaklade 2011.-2013.
Prikaz natječaja koje provodi Zaklada od 2011. do 2013.
(vlastiti natječaji i putem Decentraliziranog modela).
Infografiku pogledajte ovdje.
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