KALENDAR RASPISIVANJA NATJEČJA ZA PROGRAME I PROJEKTE ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA
IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA I DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU

TIJELO DRŽAVNE UPRAVE / INSTITUCIJA
(davatelji financijskih potpora iz državnog
proračuna)

NATJEČAJI
2008.

2009.

I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII
Natječaj za financijske potpore projektima udruga u području
Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa, izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini
2008./2009.; iznos planirane potpore za natječaj: 2.500.000,00 kn
Uprava za zajedničke programe
1.

.

.

Športski programi tijekom ljetnih i zimskih praznika; iznos planirane potpore
Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa, za natječaj: 1.700.000,00 kn;
Uprava za šport
Poticaji razvoja športa na otocima; iznos planirane potpore za natječaj:
200.000,00 kn;
Natječaji za prijavu projekata/programa kojima se doprinosi razvoju
Ministarstvo
obitelji,
branitelja
i
volonterstva i/ili poboljšanju kvalitete života starijih osoba u Republici
međugeneracijske solidarnosti, Uprava za
Hrvatskoj u izvođenju organizacija civilnog društva u 2008.; iznos planirane
međugeneracijsku solidarnost
potpore za natječaj: 1.200.000,00 kn;
Poziv za prijavu projekata udruga osoba s invaliditetom koje osiguravaju
podršku osobnih asistenata osobama s najtežom vrstom i stupnjem
invaliditeta u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu iz proračuna
Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2008. godine; iznos planirane
Ministarstvo
obitelji,
branitelja
i
potpore za natječaj: 3.480.000,00 kn
međugeneracijske solidarnosti, Uprava za
Poziv za prijavu projekata udruga osoba s invaliditetom koje osiguravaju
obitelj, Odjel za osobe s invaliditetom
podršku osobnih asistenata osobama s najtežom vrstom i stupnjem
invaliditeta u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu iz Državnog
proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu; iznos planirane potpore za
natječaj: 12.613.515.,10 kn
Natječaj za prijavu programa/projekata udruga iz Domovinskog rata radi
odobravanja financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnog
proračuna za 1. tromjesečje 2008. godine, aktivnost A 753015 „Udruge
branitelja iz Domovinskog rata“; iznos planirane potpore za natječaj:
2.000.000,00 kn
Natječaj za prijavu programa/projekata udruga iz Domovinskog rata radi
odobravanja financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnog
proračuna za 2008. godinu, aktivnost A 753015 „Udruge branitelja iz
Ministarstvo
obitelji,
branitelja
i Domovinskog rata“; iznos planirane potpore za natječaj: 12.581.600,00 kn
međugeneracijske solidarnosti, Uprava za
branitelje i članove njihovih obitelji
Natječaj za prijavu programa i projekata udruga iz Domovinskog rata koje
se bave problemima i zadovoljavanjem potreba HRVI iz Domovinskog rata
radi ostvarivanja financijske potpore iz dijela prihoda od igara na sreću u
2008. godini; iznos planirane potpore za natječaj: 4.217.760,00 kn
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Natječaj za prijavu programa/projekata udruga iz Domovinskog rata radi
odobravanja financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnog
proračuna za 2008. godine, aktivnost A 753015 „Udruge branitelja iz
Domovinskog rata“; iznos planirane potpore za natječaj: 8.730.400,00 kn
Prijava projekata udruga u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu u
Ministarstvo
obitelji,
branitelja
i
okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2008. za projekte
međugeneracijske solidarnosti, Odjel za
usmjerene obitelji i zaštiti od nasilja u obitelji; iznos planirane potpore za
obitelj
natječaj: 3.780.000,00 kn
Prijava projekata udruga usmjerenih djeci i mladima u Republici Hrvatskoj
Ministarstvo
obitelji,
branitelja
i za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna
međugeneracijske solidarnosti, Odjel za za 2008.; iznos planirane potpore za natječaj: 2.635.520,00 kn
djecu i mladež
Financijska potpora Klubovima za mlade; iznos planirane potpore za
natječaj: 1.500.000,00 kn
Prijava projekata udruga koje se bave problemima i zadovoljavanjem
potreba osoba s invaliditetom i udruga koje pridonose borbi protiv droga i
svih oblika ovisnosti u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu iz dijela
Ministarstvo
obitelji,
branitelja
i
prihoda od igara na sreću za 2008.; iznos planirane potpore za natječaj: međugeneracijske solidarnosti, Odjel za
projekti udruga koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba
osobe s invaliditetom i Odjel za djecu i mladež
s invaliditetom: 20.037.408,77 kn; - udruge koje pridonose borbi protiv
g i svih oblika ovisnosti: 5.204.706,02 kn
droga
3
Ministarstvo kulture
4.

Javni poziv za dostavu projekata iz područja zaštite prirode u svrhu
financiranja iz sredstava Državnog proračuna raspoloživih u 2008.;
Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske
za 2009.;
Poziv za prijavu jednokratnih potpora udrugama koje djeluju u području
zdravstva, u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna i iz dijela
prihoda od igara na sreću za 2008.; iznos planirane potpore: 2.362.000,00
kn

Poziv za prijavu programa i projekata udruga iz područja zdravstva za
financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, 2008.; iznos planirane potpore: 1.644.772,00 kn
Uprava
za
medicinske
poslove Poziv za sudjelovanje udruga u provođenju projekata iz područja zdravstva,
.
čiji se sadržaj odnosi na provedbu nacionalnih strategija, planova i
programa, u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna i iz dijela
prihoda od igara na sreću za 2008.; iznos planirane potpore: 1.978.150,00
kn
Poziv udrugama za prijavu projekata iz područja ovisnosti u svrhu traženja
financijske potpore iz dijela prihoda od igara na sreću za 2008.; iznos
planirane potpore: 2.000.000,00 kn
Poziv za prijavu jednokratnih potpora udrugama osoba s invaliditetom koje
djeluju u području socijalne skrbi, u okviru raspoloživih sredstava iz dijela
prihoda od igara na sreću za 2008.; iznos planirane potpore: 6.000.000,00
k
kn
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Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi,
Uprava za socijalnu skrb
.

5.

Ministarstvo turizma, Uprava za turističku
politiku i tržište

Ministarstvo turzma,
turzma Uprava za posebne
oblike turizma i turizam na kontinentu

Ministarstvo
gospodarstva,
poduzetništva, Uprava za obrt
6.

7.

8.

rada

i

Poziv za sudjelovanje udruga osoba s invaliditetom u provođenju projekata
iz područja socijalne skrbi, čiji se sadržaj odnosi na provedbu mjera iz
Nacionalnih strategija, planova i programa, u okviru raspoloživih sredstava
iz dijela prihoda od igara na sreću za 2008.; iznos planirane potpore:
12.000.000,00 kn
Poziv za prijavu projekata iz područja socijalne skrbi za financijsku potporu
udrugama osoba s invaliditetom u okviru raspoloživih sredstava iz dijela
prihoda od igara na sreću za 2008.; iznos planirane potpore: 8.000.000,00
kn
Poziv za prijavu jednokratnih potpora udrugama koje se bave socijalnom i
humanitarnom djelatnošću, a djeluju u području socijalne skrbi, u okviru
raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za 2008.; iznos
planirane potpore: 500.000,00 kn
Poziv za prijavu projekata iz područja socijalne skrbi za financijsku potporu
udrugama koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću, u okviru
raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za 2008.; iznos
planirane potpore: 1.500.000,00 kn
Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih poticaja za stručne i
obrazovne programe u 2008.; iznos planirane potpore: 2.250.000,00 kn;
projekcija raspisivanja za sljedeću godinu: prva polovica 2009.
Program poticaja, zaštite, obnove i uključivanja u turizam baštine u turistički
nerazvijenim područjima ''Baština u turizmu'';
Program poticanja razvoja tematskih turističkih putova u Republici Hrvatskoj
''Tematski putovi'';
Program poticanja unapređenja izrade i plasmana izvornih suvenira ''Izvorni
suvenir'';
Projekt Razvoj obrtništva - očuvanje obrtničke tradicije; iznos planirane
potpore: 700.000,00 kn;
Informiranje i edukacija potrošača i "Jačanje kapaciteta udruga za zaštitu
potrošača" u 2008.g.; iznos planirane potpore: 600.000,00 kn

Ministarstvo
gospodarstva,
rada
i
poduzetništva, Uprava za trgovinu i unutarnje
tržište, Odjel za zaštitu potrošača
Savjetovališta za zaštitu potrošača (Zagreb, Osijek, Split i Pula)*; iznos
planirane potpore: 1.631.000,00 kn
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog Natječaj za predlaganje projekata za zaštitu okoliša i prostora; iznos
planirane potpore: 3.000.000,00 kn;
uređenja i graditeljstva
Natječaj za prijavu programa/projekata udruga koje njeguju suradnju i
prijateljstvo među državama u svrhu ostvarenja financijske potpore u okviru
Ministarstvo vanjskih poslova i europskih
raspoloživih sredstava od igara na sreću za 2008.; iznos planirane potpore
integracija, Uprava za hrvatske manjine,
za natječaj: 1.165.596,00 kn
iseljeništvo i useljeništvo, Odjel za hrvatsko
Natječaj za prijavu programa/projekata udruga koje njeguju suradnju i
useljeništvo
prijateljstvo među državama u svrhu ostvarenja financijske potpore u okviru
raspoloživih sredstava od igara na sreću za 2008. godinu;
Ministarstvo vanjskih poslova i europskih Natječaj za prijavu projekata udruga koje prate pristupanje Republike
integracija, Odjel za informiranje o europskim Hrvatske u Europsku uniju; iznos planirane potpore: 230.000,00 kn;
integracijama
Natječaj ''Sufinanciranje programa rada udruga u poljoprivredi i ribarstvu'';
iznos planirane potpore: 20
20.000,00
000 00 kn;
Natječaj ''Sufinanciranje razvojnih programa udruga proizvođača autohtonih
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i
proizvoda''; iznos planirane potpore: 120.000,00 kn
ruralnog razvoja Uprava za ruralni razvoj
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ruralnog razvoja, Uprava za ruralni razvoj,
Natječaj ''Sufinanciranje rada uzgojnih organizacija''; otvoren; iznos
Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa
planirane potpore: 300.000,00 kn
Natječaj 'Sufinanciranje razvojnih programa udruga strojni prsten'; iznos
planirane potpore: do 200.000,00 kn;
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9.

10.

11.
12.

13.

Natječaj za prijavu projekata koji donose nove ideje, modele razvoja i/ili
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture,
načine rješavanja postojećih problema vezanih za održivi razvoj hrvatskih
Uprava za otočni i priobalni razvoj
otoka;
Natječaj za prijavu projekata i programa u prioritetnim područjima: projekti
udruga mladih; projekti zaštite beskućnika; projekti obrazovanja ciljanih
skupina o trgovanju ljudima; projekti osvješćivanje žena – pripadnica
romske nacionalne manjine o ljudskim pravima; projekti poboljšanja
položaja žena s invaliditetom; projekti za suzbijanje HIV/AIDS-a i Hepatitisa
C; projekti suzbijanja korupcije; projekti zaštite ljudskih prava tražitelja azila i
azilanata; projekti zaštite žrtava mobbinga; projekti obrazovanja lokalne
Ured za ljudska prava
zajednice o pravima nacionalnih manjina; projekti zaštite osoba s duševnim
smetnjama; programi zaštite žrtava trgovanja ljudima; iznos planirane
potpore: 1.600.00,00 kn;

Ured za nacionalne manjine

Natječaj za prijavu projekata koji se odnosi na lokalne izbore 2009., u
okviru: Promicanja uravnotežene zastupljenosti muškaraca i žena na
izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne
Ured za ravnopravnost spolova
samouprave) i Poticanje uključivanja žena s invaliditetom u procese
političkog odlučivanja na lokalnoj razini; iznos planirane potpore:
665.000,00 kn;
Javni natječaj za prijavu projekata udruga u Republici Hrvatskoj za dodjelu
Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za
2008.; iznos planirane potpore za natječaj: 1.100.000,00 kn;
droga
.

14.
Savjet za nacionalne manjine

15.

Natječaj za organizacije civilnog društvoa za rad s korisnicima - žrtvama
svih oblika nasilja; za organizacije koje se bave zaštitom starijih osoba od
nasilja
Natječaj za program Očuvanja tradicijske kulture Roma; iznos planirane
potpore: 450.000,00

Javni poziv nevladinim udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za
predlaganje programa za područja: informiranja i izdavaštva, kulturnog
amaterizma i manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih
sporazuma i ugovora, za 2008.; iznos planirane potpore: 41.511.500,00 kn;

Poziv za iskaz interesa "Znanje bez granica" (sudjelovanje na
međunarodnim skupovima i dolazak međunarodnih stručnjaka u RH); iznos
planirane potpore: 200.000,00 kn;
Natječaj za dodjelu nagrada "Razvoj volonterstva" (dodjela nagrada
osnovnim i srednjim školama); iznos planirane potpore: 100.000,00 kn;
Natječaj za dodjelu nagrada "Sudionička demokracija" (dodjela nagrada
jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za najbolje primjere
dobre prakse razvoja sudioničke demokracije;
Natječaj za dodjelu potpora "Zajedno za bolje" - projekti za razvoj zajednice;
iznos planirane potpore: 3.000.000,00 kn;
Natječaj za dodjelu potpora "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva";;
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga iznos planirane potpore: 4.500.000,00 kn;
društva
Natječaj za dodjelu potpora "Institucionalne potpore razvoju i/ili stabilizaciji
udruge"; iznos planirane potpore: 6.100.000,00 kn;
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Poziv za iskaz interesa "Neprofitni medijski projekti"; iznos planirane
potpore: 1.500.000,00 kn;
Poziv za iskaz interesa "Istraživanja o razvoju civilnoga društva"; iznos
planirane potpore: 750.000,00 kn;
Poziv za iskaz interesa "Suradnjom do razvoja" - projekti za međunarodnu
razvojnu pomoć; iznos planirane potpore: 750.000,00 kn;
Natječaj za dodjelu potpora po decentraliziranom modelu "Naš doprinos
zajednici" - potpora građanskim inicijativama na lokalnoj razini; iznos
planirane potpore: 2.000.000,00 kn;
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