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Newsletter poput magneta privlači zanimljive informacije iz svijeta civilnog društva.

KORISNE INFORMACIJE
Hrvatski sabor usvojio Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu
neprofitnih organizacija
Na svojoj 14. sjednici održanoj 3. listopada 2014.,
Hrvatski sabor usvojio je Zakon o financijskom
poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.
Obveznici primjene zakona su domaće i strane udruge i
njihovi savezi, zaklade, fundacije, ustanove, umjetničke
organizacije, komore, sindikati, udruge poslodavaca, te
sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i
djelovanja nije stjecanje dobiti, a za koje iz posebnih
propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera.
Konačni prijedlog Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih
organizacija možete preuzeti ovdje.

Izdana publikacija "Procjena projektnih prijedloga dostavljenih u okviru EU
natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava – Smjernice za procjenitelje."
Publikacija je izrađena u okviru IPA projekta “Provođenje procjene
projektnih prijedloga u sklopu IPA 2011 natječaja za dodjelu
bespovratnih sredstava za civilno društvo temeljem ujednačenih
kriterija za procjenu” Izradu Smjernica koordinirao je Ured za
udruge Vlade RH, u svojstvu korisnika ovoga projekta, dok je
provoditelj projekta bila savjetodavna tvrtka TRANSTEC sa
sjedištem u Belgiji. Publikacija dostupna ovdje.

PRIČAMO O CIVILNOM DRUŠTVU
INTERVJU: Neda Fleur Janovski, stručnjakinja za odnose s javnošću i komunikologinja projekt “Mala škola razgovora”

OTVORENI NATJEČAJI
Poziv na dostavu projekata promocije politika EU građanstva
(JUST/2014/RCIT/AG/CITI)
Europska komisija raspisuje ovaj Poziv s ciljem
davanja financijske podrške nacionalnim ili
transnacionalnim projektima koji promiču europsko
građanstvo, s naglaskom na olakšanom ostvarivanju
prava na slobodno kretanje i izborna prava.
Rok za prijavu: 4. veljače 2015. Više ovdje.

Dodjela financijske podrške OCD-ima u području
međunarodne razvojne suradnje
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova objavilo je
natječaj za dodjelu financijske podrške organizacijama
civilnog društva u području međunarodne razvojne
suradnje iz sredstava Državnog proračuna Republike
Hrvatske za 2014.
Rok za prijavu: 12. studeni 2014. Više ovdje.

Natječaji Zagrebačke banke za dodjelu donacija
Zagrebačka banka raspisuje dva natječaja za dodjelu
donacija na koje se mogu prijaviti i udruge, a to su
"Moja zelena zona" i "Moja kreativna crta" kroz koje će
donirati održive projekte u području zelenog
poduzetništva te poduzetništva u kreativnoj industriji.
Rok za prijavu: 1. prosinca 2014.
Moja zelena zona je natječaj za dodjelu financijskih potpora najboljim projektima u
području novih i inovativnih metoda upotrebe zelenih tehnologija, energetske
učinkovitosti, iskorištavanja obnovljivih izvora energije, održive gradnje, proizvodnje
zdrave hrane te istraživačkih i obrazovnih djelatnosti vezanih uz zelene i energetski
održive projekte. Više informacija ovdje.
Moja kreativna crta je natječaj za dodjelu financijskih potpora najboljim projektima
kreativne industrije iz područja oglašavanja, arhitekture, obrtništva, dizajna,
grafičkog dizajna, filma, muzike, scenske i izvođačke umjetnosti, digitalnih medija
koji, osim što sadržavaju kreativni aspekt, imaju i potencijal za poduzetnički uspjeh i
poslovnu održivost. Više informacija ovdje.

NOVOSTI IZ ZAKLADE

Održan Info dan 2014.
Osim novina koje donosi Zakon o
udrugama, rasprave na temu filantropije
te važnosti poslovnog pripovijedanja (eng.
storytelling) na Info danu 2014. su
prezentirani aktualni natječaji Zaklade.
Prezentacije dostupne na poveznici ovdje.

Održana predstava “Maloljetnička trudnoća” (Projekt A.C.E.)
Predstava Marina Jankovića, polaznika edukacije za Junior
trenere u Londonu održana je u sklopu projekta Active
Communities for Europe. U predstavi je korištena metoda
Kazališta potlačenog o kojoj se učilo u Londonu.
U predstavi igraju: Mateja Kurilić, Melisa Kamenčić,
Marin Janković i Patrik Lazić. Tehnička podrška: Sara Lazić.

Više ovdje.
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