Natječaj za financiranje projekata udruga u području
prevencije socijalne isključenosti

Osnovne informacije o Natječaju


Poziv se temelji na činjenici da je jedan od
specifičnih strateških ciljeva MSPM razvoj
usluga koje pridonose uključivanju starijih
osoba, beskućnika, žrtava trgovanja ljudima i
nasilja u obitelji, ovisnika, azilanata i stranaca
pod supsidijarnom zaštitom u život zajednice,
te činjenici da osim o brojnoj korisničkoj
skupini osoba s invaliditetom MSPM skrbi i o
velikom broju drugih socijalno osjetljivih
skupina

Osnovne informacije o Natječaju
•

Opći cilj:
Smanjenje socijalne isključenosti ugroženih skupina
korisnika

•

Posebni ciljevi:
• Integracija u život zajednice socijalno osjetljivih skupina –
azilanti, žrtve trgovanja ljudima
• Regionalna pokrivenost projekata prevencije socijalne
isključenosti u Republici Hrvatskoj

•
•

Predviđeno trajanje provedbe projekta – do 12 mjeseci
Datum raspisivanja natječaja: 10. ožujka 2014.

•

Rok za dostavu prijava: 24. travnja 2014. (45 dana)

Osnovne informacije o Natječaju
•

ukupno planirana vrijednost Natječaja - 4. 000.000,00 kuna

•

minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu 50.000,00 kuna

•

maksimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu
- 150.000,00 kuna

•

udruga može od nadležnog ministarstva zatražiti do 100%
iznosa za financiranje projekta

•

odobreni iznosi isplatit će se jednokratno

Osnovne informacije o Natječaju

u

proces objave i provedbe uključuju se i
regionalne zaklade zbog upoznatosti s
problematikom na regionalnoj i lokalnoj razini
te korištenja postojeće infrastrukture za
podršku razvoju civilnog društva

Prioritetna područja aktivnosti
Projekti usmjereni potpori azilanata i stranaca pod
supsidijarnom zaštitom te njihovim obiteljima
 Projekti pružanja pravne pomoći usmjereni socijalno
osjetljivim skupinama (starije i nemoćne osobe,
beskućnici, azilanti i stranci pod supsidijarnom
zaštitom, žrtve obiteljskog nasilja, ovisnici, žrtve
trgovanja ljudima i dr. socijalno osjetljive skupine)
 Projekti podrške pri zapošljavanju (beskućnici, žrtve
obiteljskog nasilja, azilanti i stranci pod
supsidijarnom zaštitom, ovisnici i dr. socijalno
osjetljive skupine)
 Projekti podrške osobama s invaliditetom i djeci s
teškoćama u razvoju


Prijave na natječaj
•

projektna prijava se dostavlja onoj regionalnoj
zakladi koja pokriva područje na kojem se provodi
većina projektnih aktivnosti

•

projektnu prijavu nije potrebno dostavljati
nadležnom ministarstvu

•

obrasci potrebni za prijavu projekta, zajedno s
uputama za prijavljivanje, bit će dostupni na
mrežnim stranicama nadležnih ministarstava te
regionalnih zaklada

