
 
 
 

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva (u daljnem tekstu: Nacionalna zaklada), sukladno  članku 
3. stavak 2. i  članku 15. Zakona o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva (NN 173/03),  članku 5. 
i 25. Statuta Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i Odluke Upravnog odbora Nacionalne 
zaklade od 22. prosinca 2005. godine, raspisuje  
 
 

NATJEČAJ 
za ostvarivanje financijske potpore u okviru  

raspoloživih sredstava Nacionalne zaklade u 2006. godini 
 
 
 
A/ VRSTA PRIJAVA / VISINA FINANCIJSKE POTPORE / ROK PRIJAVE  
 
Na ovaj natječaj moguće je poslati prijavu za sljedeća programska područja (PP):  
 
PP-5A “SUDJELOVANJE PREDSTAVNIKA/ICA UDRUGA IZ HRVATSKE NA MEĐUNARODNIM  
 SKUPOVIMA U INOZEMSTVU”  
 
 Na natječaj se mogu prijaviti isključivo udruge registrirane u Republici Hrvatskoj. 
  
 Rok prijave: kontinuirano do 31. prosinca 2006. godine, odnosno do isteka ukupno planiranog  
 iznosa za potpore - zahtjevi trebaju biti poslani najmanje 30 dana (datum poštanskog žiga) prije  
 najavljenog datuma održavanja skupa. 
 
 
PP-5B “SUDJELOVANJE INOZEMNIH STRUČNJAKA/INJA U DOGAĐANJIMA KOJE 
ORGANIZIRAJU  UDRUGE U HRVATSKOJ”  
 
 Na natječaj se mogu prijaviti isključivo udruge registrirane u Republici Hrvatskoj. 
  
 Rok prijave: kontinuirano do 31. prosinca 2006. godine, odnosno do isteka ukupno planiranog  
 iznosa za potpore - zahtjevi trebaju biti poslani najmanje 30 dana (datum poštanskog žiga) prije  
 najavljenog datuma održavanja skupa. 
 
 
B/ UVJETI PRIJAVE  
 
Broj prijava:  
Svaka udruga može tijekom 2006. godine ostvariti samo jednu potporu Nacionalne zaklade za PP-5A, te 
samo jednu financijsku potporu za PP-5B.  
 
Najviši iznos financijske potpore:  
Najviši ukupni iznos financijske potpore koji jedna udruga može ostvariti od Nacionalne zaklade na svim 
natječajima u 2006. godini iznosi Kn 350.000,00. Taj iznos uključuje i višegodišnje potpore odobrene od 
strane Nacionalne zaklade u 2004. i 2005. godini.  
 
U taj iznos ne ulaze potpore koje će Zaklada odobravati putem poziva za iskaz interesa za suradnju.  
 



Uz ove opće uvjete, organizacija koja se prijavljuje, mora udovoljiti i svim posebnim uvjetima propisanim u 
uputama za prijavu za svako programsko područje raspisano natječajem.  
 
 
C/ NAČIN PRIJAVE  
 
Sve zainteresirane udruge trebaju svoje zahtjeve za financijsku potporu dostaviti na propisanim obrascima 
koji zajedno s prilozima čine natječajnu dokumentaciju. Potpisanu i ovjerenu natječajnu dokumentaciju 
potrebno je prijaviti sukladno Uputama za prijavu.  
 
Natječajnu dokumentaciju - popunjene i ovjerene obrasce sa svim prilozima treba isključivo poštom na 
adresu : 
NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA   
“Za natječaj   PP ____  (upisati oznaku i puni naziv programskog područja)  
Kušlanova 27  
10000 Zagreb  
 
Zakašnjele prijave, nepotpune prijave, prijave poslane elektronskom poštom ili telefaxom, rukom pisane 
prijave ili na drugi način podnesene prijave protivno uvjetima ovog Natječaja neće se razmatrati. 
 


