PLAN DODJELE SREDSTAVA NACIONALNE
ZAKLADE I KALENDAR OBJAVE NATJEČAJA
I POZIVA ZA ISKAZ INTERESA ZA
SURADNJU U 2009. GODINI

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, sukladno svojim strateškim ciljevima, planira u 2009. godini
uložiti 32,6 milijuna kuna u projekte i programe organizacija civilnoga društva. Od tog iznosa 28,2 milijuna
kuna planirano je za nove natječaje i višegodišnje potpore, a 4,4 milijuna kuna za ugovaranje inicijalne,
programske i razvojne suradnje putem poziva za iskaz interesa u 2009. godini. S tim u vezi Nacionalna
zaklada će u 2009. godini raspisati 5 natječaja (uključujući i Decentralizirani model) i to 3 za dodjelu
financijskih potpora i 2 za dodjelu nagrada te 4 poziva za iskaz interesa za suradnju, i to kako slijedi:

NAJVIŠI UKUPNI IZNOS FINANCIJSKE POTPORE
Pravilnikom o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Nacionalne zaklade utvrđeno je da jedna organizacija može od Nacionalne zaklade u okviru godišnjeg Plana dodjele sredstava dobiti najviše do:
a) Kn 380.000,00 putem Programa dodjele financijskih potpora (natječaja) i
b) Kn 150.000,00 za prijave na poziv za iskaz interesa za suradnju.
Sredstva odobrena po osnovi natječaja za dodjelu nagrada ili jednokratnih potpora razvojnim inicijativama na nacionalnoj razini uključuju se u navedene najviše ukupne iznose financijske potpore po jednoj organizaciji tijekom jedne
kalendarske godine.
informacije: http://zaklada.civilnodrustvo.hr
Nacionalna zaklada pridržava pravo smanjenja broja potpora kao i visine sredstava za pojedine vrste potpora
ovisno o ukupno doznačenim sredstvima u 2009. godini.

NATJEČAJI
ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA

DEMOKRATIZACIJA I RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA
Na natječaj se mogu prijaviti isključivo udruge i zaklade registrirane u RH s projektima kojima
se potiče demokratizacija i razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, sudjelovanje u
donošenju i praćenju javnih politika (RH i EU), zagovaranja, kampanje, povezivanje organizacija
civilnoga društva u RH na zajedničkim platformama djelovanja kao i povezivanje na razvojnim
projektima s europskim mrežama organizacija civilnoga društva, unapređenje demokratskih
institucija društva i vladavina prava, neformalno obrazovanje djece, mladih i odraslih za
socijalne vještine i aktivno građanstvo, razvoj društvenog kapitala, umrežavanje i prijenos
znanja među udrugama u podsektorima, informiranje i dokumentiranje razvoja civilnoga
društva u RH , doprinos Europskoj godini kreativnosti i inovativnosti (2009.) i Europskoj godini
borbe protiv siromaštva (2010.) te potpora novoosnovanim mrežama u RH.

• datum raspisivanja natječaja: 20.08.2009.
• vrijeme trajanja natječaja: do 21.09.2009.
Visina financijske potpore za:
• projekte udruga i zaklada: od Kn 50.000,00 do Kn 150.000,00
• novoosnovane mreže: do Kn 40.000,00
• broj potpora koje će se odobriti: do 40 potpora
• potpora se ostvaruje na rok od 1 godine
• način objave natječaja: regionalna predstavljanja, internetska stranica Nacionalne
zaklade, priopćenje za javnost
način
prijave:
obrasci
za
prijavu opisnog i financijskog dijela projekta
•
• rok za objavu rezultata: prosinac 2009.
• rok za potpisivanje ugovora: prosinac 2009./siječanj 2010.

NAŠ DOPRINOS ZAJEDNICI - GRAĐANSKE INICIJATIVE
Natječaj raspisuju regionalne zaklade - partneri Nacionalne zaklade u provođenju Decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Na natječaj se mogu
prijaviti udruge, zaklade, ustanove (vrtići, škole, knjižnice i dr.) i mjesni odbori registrirani u RH

• datum raspisivanja natječaja: 4. svibnja i 1. listopada 2009.
• vrijeme trajanja natječaja: 30 dana
• visina financijske potpore: do Kn 15.000,00
• broj potpora koje će se odobriti: do 30/40 potpora za svaku regiju (ukupno do 130)
• potpora se ostvaruje na rok od 3 mjeseca
• način objave natječaja: regionalna predstavljanja, internetska stranica Nacionalne
zaklade i regionalnih zaklada, priopćenje za javnost
način
prijave:
obrasci
za
prijavu opisnog i financijskog dijela inicijative
•
• rok za objavu rezultata: srpanj/prosinac 2009.
• rok za potpisivanje ugovora: srpanj/prosinac 2009.

INSTITUCIONALNE POTPORE ZA RAZVOJ I STABILIZACIJU UDRUGE
Potpore se dodjeluju isključivo udrugama registriranim u RH u 3 kategorije:
a) do Kn
b) do Kn
c) do Kn

380.000,00 – do 10 potpora
170.000,00 – do 10 potpora
60.000,00 – do 10 potpora

koje svojim aktivnostima doprinose promjenama u društvu u svom području djelovanja ili više
područja djelovanja
• datum raspisivanja natječaja: 20.08.2009.
• vrijeme trajanja (pred)natječaja: do 21.09.2009.
• način objave natječaja: regionalna predstavljanja, internetska stranica Nacionalne
zaklade, priopćenje za javnost
• način prijave: obrasci za prijavu opisnog i financijskog dijela potpore
• institucionalna potpora ostvaruje se na rok od 3 godine
• rok za objavu rezultata: prosinac 2009.
• rok za potpisivanje ugovora: prosinac 2009./siječanj 2010.

NATJEČAJI
ZA DODJELU NAGRADA

ŠKOLA - PRIJATELJ ZAJEDNICE - NAGRADA ZA VOLONTERSTVO
Nagrade se dodjeljuju osnovnim školama za inovativne volonterske inicijative učenika te srednjim školama za inovativne modele uključivanja mladih u volonterske aktivnosti

• datum raspisivanja natječaja: 25.08.2009.
• vrijeme trajanja natječaja: do 25.09.2009.
• visina nagrade: Kn 10.000,00
5 za osnovne škole
• broj nagrada:

5 za srednje škole
način
objave
natječaja:
dopisi školama, internetska stranica Nacionalne zaklade,
•
priopćenje za javnost
način
prijave:
strukturirani
obrasci
•
• rok za objavu rezultata: listopad/studeni 2009.

ZAJEDNO ZA BOLJE - NAGRADA ZA SUDIONIČKU DEMOKRACIJU
Nagrade se dodjeljuju jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za najbolje primjere dobre prakse u području razvoja sudioničke demokracije i suradnje s građanima i organizacijama civilnoga društva.

• datum raspisivanja natječaja: 25.08.2009.
• vrijeme trajanja natječaja: do 25.09.2009.
• broj nagrada: 3
• način objave natječaja: dopisi jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,
internetska stranica Nacionalne zaklade, priopćenje za javnost
• način prijave: strukturirani obrasci
• rok za objavu rezultata: listopad/studeni 2009.

POZIVI
INICIJALNA SURADNJA

NEPROFITNI MEDIJSKI PROJEKTI
ZA POTICANJE DEMOKRATIZACIJE I RAZVOJA CIVILNOGA DRUŠTVA

Poziv za iskaz interesa za suradnju s Nacionalnom zakladom u području neprofitnih medijskih
projekata za poticanje demokratizacije i razvoja civilnoga društva.

• na poziv se mogu javiti isključivo udruge i zaklade registrirane u RH
• datum raspisivanja poziva: 20.08.2009.
• vrijeme trajanja poziva: do 21.09.2009.
• visina financijske potpore: od Kn 50.000,00 do Kn 150.000,00
• broj potpora koje će se odobriti: do 10 potpora
• način objave poziva: regionalna predstavljanja, internetska stranica Nacionalne zaklade,
priopćenje za javnost
način
prijave:
obrasci
za prijavu opisnog i financijskog dijela projekta
•
• inicijalna suradnja u provedbi medijskih projekata ostvaruje se na rok od 1 godine
• rok za objavu rezultata: prosinac 2009.
• rok za potpisivanje sporazuma: prosinac 2009./siječanj 2010.

SURADNJOM DO RAZVOJA
MEĐUNARODNA SURADNJA I RAZVOJNA POMOĆ

Poziv za iskazivanje interesa za suradnju s Nacionalnom zakladom u području provođenja razvojne pomoći Republike Hrvatske. Na poziv se mogu javiti isključivo udruge i zaklade s projektima
kojima se potiče razvojna pomoć zemljama u razvoju te regionalna i prekogranična suradnja.

• vrijeme trajanja poziva: do 21.09.2009.
• visina financijske potpore za projekte: od Kn 100.000,00 do Kn 150.000,00
• broj potpora koje će se odobriti: do 5 potpora
• način objave poziva: regionalna predstavljanja, internetska stranica Nacionalne zaklade,
priopćenje za javnost
način
prijave:
obrasci
za prijavu opisnog i financijskog dijela projekta
•
• rok za objavu rezultata: prosinac 2009.
• rok za potpisivanje sporazuma: prosinac 2009./siječanj 2010.

ZNANJE BEZ GRANICA
Poziv za iskazivanje interesa za suradnju s Nacionalnom zakladom u području sudjelovanja na
međunarodnim skupovima i dolaska međunarodnih stručnjaka/stručnjakinja u Republici Hrvatskoj. Na poziv se mogu javiti isključivo udruge registrirane u Republici Hrvatskoj.

• mogućnost kontinuirane prijave do iskorištenja planiranog fonda od Kn 200.000,00
• datum raspisivanja poziva: 19. siječnja 2009.
• vrijeme trajanja poziva: do 10. studenoga 2009. (događanja za koja se prijavljuje suradnja
mogu biti do 31.12.2009. godine)
• način objave poziva: regionalna predstavljanja, internetska stranica Nacionalne zaklade,
priopćenje za javnost
• način prijave: obrazac s osnovnim podacima o skupu te popratna dokumentacija
• rok za potpisivanje sporazuma: najkasnije 8 dana prije odlaska na međunarodni skup ili
dolaska stručnjaka iz inozemstva u Hrvatsku

ISTRAŽIVANJA O RAZVOJU CIVILNOGA DRUŠTVA
Poziv za iskazivanje interesa za suradnju s Nacionalnom zakladom u prodručju provođenja zajedničkih istraživanja vezanih uz pozicioniranje i razvoj civilnoga društva u RH sukladno strateškim ciljevima djelovanja Nacionalne zaklade i ciljeva Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva.

• prijaviti se mogu udruge, zaklade i ustanove u suradnji sa znanstveno-istraživačkim

institucijama
• datum raspisivanja poziva: 20.08.2009.
• vrijeme trajanja poziva: do 21.09.2009.
• način objave poziva: regionalna predstavljanja, internetska stranica Nacionalne zaklade,
priopćenje za javnost
• način prijave: strukturirani obrasci za prijavu uz priloženi istraživački projekt
• visina potpore za istraživački projekt: od Kn 100.000,00 do Kn 150.000,00
• broj istraživačkih projekata koji će se financirati: do 3 istraživanja
• rok za objavu rezultata: prosinac 2009.
• rok za potpisivanje sporazuma: prosinac 2009./siječanj 2010.

RAZVOJNA SURADNJA
JEDNOKRATNE POTPORE RAZVOJNIM INICIJATIVAMA

Na nacionalnoj razini – za ad hoc inicijative u cilju reagiranja na trenutne potrebe razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj izvan okvira predviđenih natječajima, pozivima za iskaz interesa za suradnju, partnerstvima i nagradama, sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima i postupku
za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Nacionalne zaklade.

• na međunarodnoj razini – kroz Program sufinanciranja odobrenih projekata u okviru programa
“Europa za građane” i “Suradnja na Euro-Mediteranu”
• mogućnost kontinuirane prijave do iskorištenja planiranog fonda za 2009. godinu
Visina financijske potpore:
a) za inicijative na nacionalnoj razini jednokratni iznos ne može biti viši od 55% najvišeg iznosa
utvrđenog za jednogodišnje potpore koje se dodjeljuju putem natječaja Nacionalne zaklade
b) za odobrene međunarodne projekte na natječajima “Europa za građane” i Zaklade Anna Lindh
iznos ne može biti viši od 20%-nog obveznog udjela sufinanciranja odobrene financijske potpore
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Nacionalna zaklada
za razvoj civilnoga društva
Kušlanova 27
10 000 Zagreb
Telefon: 01/ 2399 100
Telefaks: 01/ 2399 111
http://zaklada.civilnodrustvo.hr
natjecaj@zaklada.civilnodrustvo.hr
pozivi@zaklada.civilnodrustvo.hr

