
UPUTE
za prijavu institucionalne potpore za stabilizaciju

i/ili razvoj udruge
sukladno uvjetima javnog natječaja

Nacionalnu zakladu za razvoj civilnoga društva osnovao je posebnim zakonom (NN 173/03) Hrvatski
sabor 16. listopada 2003. godine, kao javnu zakladu s osnovnom svrhom promicanja i razvoja
civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe, Nacionalna zaklada pruža stručnu i financijsku potporu
programima koji potiču održivost neprofitnog sektora, međusektorsku suradnju, građanske inicijative,
filantropiju, volonterstvo te unapređuju demokratske institucije društva.

S tim u vezi Nacionalna zaklada raspisala je 30. lipnja 2004. godine i natječaj za odobravanje
institucionalnih potpora za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

Molimo Vas da prije donošenja odluke o prijavljivanju na ovaj natječaj dobro proučite ove Upute za
prijavu.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Inistitucionalne potpore dodjeluju se isključivo udrugama za razvoj i/ili stabilizaciju organizacije u tri
kategorije institucionalnih potpora:

a) do 350.000,00 kuna (odobrit će se najviše 10 potpora)
Uvjeti: 

1. udruga aktivno djeluje najmanje 5 godina i svojim aktivnostima pridonosi
pozitivnim promjenama u društvu u svom području ili više programskih područja djelovanja

2. svojim djelovanjem pridonosi izgradnji i razvoju nevladinog, neprofitnog sektora u
Hrvatskoj kroz utjecaj na pozitivne promjene 

3. mora imati najmanje 3 zaposlene osobe i prihod od najmanje Kn  750.000,00 u 2003.
godini

b) do 150.000,00 kuna (odobrit će se najviše 10 potpora)
Uvjeti:

1. udruga aktivno djeluju najmanje 3 godine i svojim aktivnostima pridonosi
pozitivnim promjenama u društvu u svom području ili više programskih područja djelovanja

2. mora imati najmanje 2, a ne više od 5 zaposlenih osoba i prihod od najmanje Kn
350.000,00 u 2003. godini

c) do 50.000,00 kuna (odobrit će se najviše 10 potpora)
       Uvjeti:
        1. udruga aktivno djeluju najmanje 1 godinu i svojim aktivnostima pridonosi

   pozitivnim promjenama u društvu u svom području ili više programskih područja
  djelovanja



2. ne mora imati zaposlene osobe, a ako im ima onda ne više od 2 zaposlena i
prihod od najmanje Kn 150.000,00  u 2003. godini

VRIJEME TRAJANJA POTPORE

Potpore se odobravaju na tri (3) godine s tim da se navedeni najviši iznosi u javnom natječaju (do
350.000,00 kn, do 150.000,00 i do 50.000,00 kn) odnose na godišnji iznos potpore.

Udruga može institucionalnu potporu  Zaklade dobiti na razdoblje od najviše 3 godine s tim da nakon
tog roka ista udruga ne može od Zaklade dobiti novu institucionalnu potporu u iduće 3 godine.

POPUNJAVANJE OPISNOG OBRASCA

Pod popunjavanja opisnog obrasca vodite računa o nekim važnim obrazloženjima i/ili prilozima, i to:
  
Udruga u svojoj prijavi mora detaljno objasniti četiri (za prijavu pod a), odnosno tri (za prijavu pod
b) ili dva (za prijavu pod c) najvažnija programa/projekta koja provodi i koji argumentiraju njen
doprinos pozitivnim promjenama u društvu kao i utjecaj na razvoj nevladinog, neprofitnog sektora u
Republici Hrvatskoj. Detaljno znači da za svaki projekt/program odgovorite na pitanja: kada je
započela provedba, koja je struktura financiranja (tko i koliko sufinancira te projekte/programe), koji
su osnovni ciljevi i aktivnosti u projektu/programu te koji je plan provedbe u idućem jednogodišnjem
razdoblju). Pored odgovora na ova pitanja nije potrebno prilagati prelike cjelovitih
projekata/programa. 

Udruga treba predstaviti osnovne strateške pravce svog razvoja, osnovne smjernice organizacijskog
razvoja za period od iduće tri godine, kako će provođenje tih aktivnosti utjecati na podsektor u kojem
djeluju ili sektor u cjelini. Pored strateškog plana potrebno je dostaviti i operativni plan, način
praćenja provedbe, dokument po kojem su regulirane plaće u udruzi i financijski izvještaj za
protekle tri (2001., 2002. i 2003.) godine – osim za prijave pod c) za udruge koje djeluju 1
godinu (dostaviti financijsko izvješće samo za 2003. godinu) 

Udruga mora predložiti i detaljno obrazložiti što je potrebno financirati s institucionalnom potporom
kako bi se osigurao razvoj i/ili stabilizacija organizacije. Potrebno je opisati rezultate koje je udruga
do sada imala zahvaljujući prijašnjoj institucionalnoj potpori (ako ju je imala od nekog donatora) kao
i kako vidi svoj razvoj u iduće tri godine tj. nakon isteka institucionalne potpore Zaklade (oblici
samoodrživosti i samofinaciranja).

Udruga koja traži institucionalnu potporu mora imati izrađen strateški plan za razdoblje od najmanje
tri godine s tim da zadnja godina strateškog plana ne smije istjecati neposredno nakon početka
realizacije institucionalne potpore odnosno ako je to slučaj potrebno je do isteka važećeg dostaviti
novi strateški plan.

POPUNJAVANJE OBRASCA PRORAČUNA

Kod popunjavanja obrasca proračuna vodite računa da upišete osnovne aktivnosti ili ciljeve za  koje
tražite institucionalnu potporu, navedete ukupne iznose sredstava koja vam trebaju za svaku pojedinu
aktivnost ili cilj,  samo ukratko nabrojite vrste troškova koje predviđate u okviru provedbe pojedine
aktivnosti ili cilja (navedite samo glavne skupine troškova kao npr. isplata plaće ili najamnina, struja,
voda... ili honorar savjetnika itd), navedite dinamiku korištenja institucionalne potpore Nacionalne
zaklade u postotcima tijekom trogodišnjeg razdoblja, ali i u odnosu na pojedine aktivnosti ili ciljeve te
koliki je udio vlastitih sredstava ili sredstava drugih donatora (ako imate osigurano) u provedbi tih
aktivnosti ili ciljeva.

U obrascu je predviđen prostor za četiri (4) vrste aktivnosti ili ciljeva, no ako ih planirate prijaviti više
od toga nastavite niz (u elektronskom popunjavanju) ili koristite dodatni papir. 



POSTUPAK OCJENJIVANJA PRIJAVA

1. Nacionalna zaklada će po okončanju natječaja obaviti prvi krug selekcije zaprimljenih prijava koji
se odnosi na to da u daljnje razmatranje neće biti upućene  prijave koje su zaprimljene nakon roka
istaknutog u natječaju, koje nisu dostavljene na propisanim obrascima ili koje su nepotpune.

2. Sve ostale prijave upućuju se Savjetu za strateška ulaganja koji će svoj rad organizirati u dvije
razine: u prvoj razini izabrat će udruge za koje će utvrditi da je potrebno odobriti im
institucionalnu potporu; u drugoj razini će djelatnici stručne službe Nacionalne zaklade i
članovi/članice Savjeta izvršiti detaljniji uvid u djelovanje izabranih udruga na način da će se
rečene udruge posjetiti i s njihovim predstavnicima obaviti nekoliko razgovora te će nakon toga
Savjet donijeti konačnu odluku o izboru do 10 udruga u svakoj kategoriji prijave za odobravanje
insititucionalne potpore za trogodišnje razdoblje.

3. Nakon prve i nakon druge razine izbora sve udruge koje su ušle u proces ocjenjivanja bit će
izvještene o tijeku i rezultatima rada Savjeta.

4. Po donošenju konačne odluke o udrugama kojima će se odobriti institucionalne potpore, Savjet će
iste dostaviti Upravnom odboru Nacionalne zaklade koji odobrava ukupne iznose za financiranje
institucionalnih potpora u sve tri kategorije. Nakon toga uslijedit će potpisivanje ugovora sa
svakom pojedinom udrugom. 

5. Sve udruge koje će poslati svoje prijave za odobravanje institucionalna potpore dobit će pisani
odgovor s obrazloženjem odobravanja ili odbijanja njihovog zahtjeva..

6. Nacionalna zaklada će javno objaviti rezultate natječaja i to: na web stranici, u dnevnom tisku, u
posebnom publikaciji te u izvještajima Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom saboru.

7. Zaprimljene prijave Nacionalna zaklada ne vraća.

ZAHVALJUJEMO NA SURADNJI.

Molimo Vas, sve popunjenje, ovjerene i potpisane dokumente Vašeg zahtjeva za odobrenje
institucionalne potpore šaljite isključivo poštom do 6. rujna 2004. godine na adresu:

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA
“za natječaj: institucionalne potpore”

KUŠLANOVA 27
10000 ZAGREB


