Bilten 11/2013
Emisija  Program regionalnog razvoja civilnoga društva i
lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj
Program emisija u 2013. godini Program emisija je dio cjelovitog Programa regionalnog razvoja
civilnog društva i lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj kojeg zajednički provode organizacije:
Centar za civilne inicijative, IKSUdruga za promicanje informatike, kulture i suživota, Savez za
pravedno društvo i S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja i uz financijsku podršku Nacionalne
zaklade za razvoj civilnoga društva.

Predstavljen portal www.strukturnifondovi.hr
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije pokrenulo je novi portal
www.strukturnifondovi.hr, a u ovaj Vladin projekt uključena su i druga ministarstva i institucije u
sustavu upravljanja i provedbe EU fondova. Zainteresirani mogu saznati što je moguće financirati
sredstvima EU fondova, te kako uspješno napisati, prijaviti i provesti EU projekt.

Potpisani ugovori za pripremu projektne dokumentacije za sredstva iz
Europskog fonda za regionalni razvoj
U Ministarstvu poduzetništva i obrta 04.11.2013. je održano svečano potpisivanje ugovora s
predstavnicima poduzeća koja su podnijela prijave na Javni poziv za iskaz interesa poduzetnika za
pripremu projektnih prijedloga za Europski fond za regionalni razvoj i uspješno prošla evaluacijski
postupak. Odabrana poduzeća primit će tzv. tehničku pomoć stručnjaka koji će im pomoći u pripremi

projektne dokumentacije kako bi mogli kandidirati spremne projektne prijedloge na natječaj za
dodjelu bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Kriteriji, mjerila i postupci dodjele prostora u vlasništvu RH na
korištenje organizacijama civilnog društva
Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 17. listopada 2013., usvojena je Uredba o mjerilima i
kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika
državnog proračuna te drugih osoba u kojoj se u čl.10 ističe da će Odluka regulirati buduće postupke
dodjele nekretnina u vlasništvu RH organizacijama civilnog društva, odnosno „drugim osobama na
njihov obrazložen zahtjev i to ako je to njihovo pravo propisano posebnim zakonima“

Financijske alokacije u sklopu kohezijske politike za države članice EU
za 2014.2020.
Na internetskim stranicama http://insideurope.eu možete vidjeti financijske alokacije u sklopu
kohezijske politike za države članice EU za 2014.2020. Predviđeno je 8 milijardi eura koje će iz
fondova Europske unije dobiti Hrvatska za financijsku perspektivu 2014.2020. godine.

Europska godina građana  rasprava u Koprivnici
Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge, u suradnji s Hrvatskom alijansom za Europsku godinu
građana, organizira raspravu „Aktivni građani i civilno društvo za razvoj lokalne zajednice“ povodom
obilježavanja Europske godine građana 2013. Rasprava će se održati u srijedu, 13. studenog 2013.
godine u Koprivnici, u zgradi Gradske vijećnice, Zrinski trg 1/I kat, soba broj 11, s početkom u 09.30
sati.

Javni poziv za dodjelu financijske potpore za provedbu programa koji
doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma za 2013. godinu
Pozivaju se udruge i kulturnoumjetnička društva romske nacionalne manjine koji su registrirani u
Republici Hrvatskoj da se prijave na Javni poziv za dodjelu financijske potpore za provedbu
programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma za 2013. godinu. Rok za dostavu
prijedloga je 16. studenog 2013. godine.

Zelena idejabesplatna marketinška usluga kvalitetnim projektima
Marketinške agencije u sklopu HURAe pružit će besplatnu uslugu kvalitetnim projektima koje stručni
žiri ocjeni kao potencijalno uspješne. Rok prijave na natječaj je 15. studenog, do 23:59 sati. Cilj
Zelene ideje je povezati lokalne eko proizvođače s marketinškim profesionalcima, učiniti im njihove
usluge dostupnima, te potaknuti njihovo zajedničko djelovanje u ostvarenju dobrog cilja  pokretanju
pozitivnih promjena u društvu i gospodarstvu.

Natječaj za dodjelu potpora udrugama za ljudska prava
Grad Zagreb objavljuje Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje
programa/projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava za 2014. Financijske potpore za
pojedini program/projekt odobravaju se u iznosu od najmanje 10.000,00 kn do najviše 50.000,00 kn.
Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 15. studenoga 2013.

Održan seminar za članove Međuresornog tima za borbu protiv
trgovine ljudima Virovitičkopodravske županije
U sklopu projekta ”Prekinimo lanac!” koji provodi Udruga S.O.S. Virovitica, uz financijsku potporu
Vladinog ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, održan je od 07. do 9. studenog 2013.g
u Termama Jezerčica seminar za članove i članice multidisciplinarnog tima za prevenciju i suzbijanje
trgovanja ljudima Virovitičkopodravske županije.

Novo izdanje Human Rights Film Festivala
Jedanaesti Human Rights Film Festival (HRFF) održat će se od 8. do 13. prosinca u kinu Europa u
Zagrebu te potom od 17. do 21. prosinca u Artkinu Croatia u Rijeci.

Pozivni natječaj Nacionalne zaklade
Nacionalna zaklada je objavila pozivni natječaj za uspostavu partnerstva u provođenju proširenog
Decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Cilj pozivnog
natječaja je unapređenje i proširenje djelokruga aktivnosti i poslova u partnerskom programu
Decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj kako bi se
omogućilo pokretanje novog modela provedbe natječaja za financiranje programa i projekata udruga
od 2014. godine. Rok za prijavu je 18.studenog 2013.

European Press Prize
Pozivaju se novinari da se prijave za sudjelovanje u natječaju za dodjelu nagrade za izvrsnost u
novinarstvu  European Press Prize. Rok istječe 29. studenog 2013.

Gospodarski sajam u Grubišnom Polju
Dana 16. i 17. studenoga 2013. u Grubišnom Polju, u školskosportskoj dvorani, održat će se 11.
gospodarski sajam  sajam sira. Do sada je prijavljeno preko sto izlagača iz gotovo cijele naše
države. Sudjelovat će i izlagači iz susjedne Republike Mađarske.

Natječaj "Država u krevetu"
Udruga "Mavena" objavljuje natječaj za međunarodnu izložbu i konferenciju "Država u krevetu".
Istraživački, umjetnički i znanstveni radovi umjetnica i umjetnika svih generacija, u svim medijima,
mogu se prijaviti do 24. studenoga 2013.

72satni tečaj permakulturnog dizajniranja u Zagrebu
Novi tečaj permakulture održat će se tijekom studenog i prosinca u prostoru "Zelene akcije"
(Frankopanska 1, Zagreb). Tečaj se održava od 22.11. do 15.12.2013. tijekom 4 uzastopna vikenda
cjelodnevno subotom i nedjeljom, te dva petka u večernjem terminu.

Natječaj za dodjelu Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić
za 2013. godinu
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisalo je Javni natječaj za dodjelu Državne nagrade
tehničke kulture Faust Vrančić za 2013. godinu. Dobitnici godišnje nagrade mogu biti i udruge
tehničke kulture. Natječaj je otvoren do 29. studenog 2013.

Ostali otvoreni natječaji
Informacije o ostalim otvorenim natječajima potražite na našoj web stranici http://www.e
misija.info/natjecajiiaktivnosti/ i Facebook stranici https://www.facebook.com/emisija

