
 

 
 

UPUTE ZA PRIJAVU  
za ostvarivanje potpore sudjelovanju inozemnih stručnjaka i stručnjakinja  

u događanjima koje organiziraju udruge u Hrvatskoj – PP5B 
 
 

Uvod - misija, vizija i ciljevi Nacionalne zaklade 
 

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva prva je javna zaklada u Republici Hrvatskoj  čija je osnovna 
svrha i misija djelovanja promicanje i razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Nacionalnu zakladu 
osnovao je 16. listopada 2003. godine Hrvatski sabor posebnim Zakonom o Nacionalnoj zakladi za razvoj 
civilnoga društva (NN 173/03). Vizija Nacionalne zaklade je ostvarivanje aktivnog građanstva u razvoju 
modernog društva koje teži: uspostavljanju društvene pravednosti, jednakih prilika za sve građane i 
građanke, snošljivosti, suradnoj demokraciji, boljim uvjetima i kvaliteti života i širenju prostora javnosti. U 
funkciji ostvarivanja vizije, temeljni ciljevi koje Nacionalna zaklada želi postići svojim djelovanjem jesu:  
(1) poticanje građanstva na aktiviranje, na uključivanje i sudjelovanje u razvoju zajednice 
(2) izgradnja kapaciteta civilnoga društva 
(3) razvoj međusektorske suradnje i suradnje između organizacija civilnoga društva 
(4) povećanje javnog utjecaja i javnosti djelovanja organizacija civilnoga društva 
(5) razvoj socijalnoga poduzetništva i zapošljavanja u neprofitnom sektoru i  
(6) povećanje utjecaja civilnoga društva u procesima donošenja javne politike. 

 
 

Tko se može prijaviti?  
 
Na natječaj se mogu prijaviti udruge registrirane u Republici Hrvatskoj. 
 
 
Što se može prijaviti? 
 
Potpora se može dobiti za sufinanciranje sudjelovanja jednog inozemnog stručnjak/inje na događanju kojeg 
udruga organizira u Hrvatskoj, uz uvjet da je: 
– obrazovanje i profesionalno iskustvo inozemnog stručnjaka/inje neposredno relevantno za temu i cilj 

događanja 
– dolazak inozemnog stručnjaka/inje potiče razmjenu iskustava, znanja i vještina relevantnih za razvoj 

nevladinog sektora u Hrvatskoj 
– cilj, svrha i sadržaj događanja u izravnoj vezi s programskim usmjerenjem udruge te prioritetnim 

područjima Nacionalne zaklade. 
 

Vrste događanja uključuju međunarodne i domaće skupove u Hrvatskoj, npr. konferencije, okrugli stolovi, 
javna predavanja i srodne aktivnosti koje uključuju prijenos znanja i iskustava široj zainteresiranoj javnosti u 
Hrvatskoj. 
 
 
Prioritetna područja 
 
Potpora će se dodijeliti za sudjelovanje inozemnog stručnjaka na događanjima koja su tematski izravno 
usmjerena k jednom od sljedećih područja: 
– promicanje i zaštite ljudskih prava te unapređenje demokratskih institucija društva i vladavine prava 
– izvaninstitucionalno obrazovanje za razvoj demokratskog građanstva 
– zaštita prirode, okoliša i održivi razvoj 
– mladi 
– razvoj volonterstva 
– izvaninstitucionalna kultura, mediji i primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u razvoju civilnoga 

društva 
– regionalni razvoj 
– socijalna kohezija, poglavito razvoj socijalnog poduzetništva pružanjem usluga u socijalnoj skrbi, zaštiti 

zdravlja i obiteljskim uslugama 
– sektorske prilagodbe sustavu Europske unije, informiranje i obrazovanje građana o procesu pristupanja 



Europskoj uniji, promicanje europskih vrijednosti te promoviranje nacionalnih interesa u ujedinjenoj 
Europi. 

 
Prednost će imati potpora sudjelovanju inozemnih stručnjaka/inja u događanjima koja: 
– su relevantna za veći broj nevladinih organizacija i za širu zainteresiranu javnost, a ne samo za udrugu 

koja organizira događanje, odnosno udruge koje su sa organizatorom događanja uže povezane (npr. 
nacionalni savezi, podružnice udruge-organizatora skupa) 

– imaju multiplikativni karakter i daju doprinos u smislu prijenosa dobre prakse, iskustava i znanja od 
interesa za neprofitni i javni sektor 

– nisu primarno koncipirana kao tečajevi, seminari i radionice edukacijskog tipa  
– su otvorena za širi krug organizacija civilnog društva, predstavnike javnog sektora i šire zainteresirane 

javnosti te se ne plaća kotizacija za sudjelovanje na istima. 
 
Potpora se neće odobriti udrugama koje su tijekom 2006. godine dobile potporu Nacionalne zaklade za 
sudjelovanje inozemnog stručnjaka na istom ili srodnom događanju. 
 
Udrugama se tijekom 2007. godine može odobriti samo jedna potpora za sudjelovanje inozemnog stručnjaka 
na događanju u Hrvatskoj. 
 
.  
Visina financijske potpore i prihvatljivi troškovi 
 
Tražena financijska potpora ne smije preći 70% ukupnih troškova sudjelovanja inozemnog stručnjaka/inje u 
događanju. U okviru istog postotka, prihvatljivi troškovi uključuju sljedeće: 
– troškovi prijevoza 
– troškovi smještaja (noćenje s doručkom najviše do 4 dana, kategorija smještaja do 3 zvjezdice). 
 
Udruga mora osigurati 30% od ukupnih troškova sudjelovanja te obvezno navesti izvor 
sredstava/odgovarajuće iznose u prijavnom obrascu (npr. drugi hrvatski ili inozemni donatori, individualna 
donacija, sponzorstvo, ostala sredstva udruge). U okviru istog postotka, prihvatljivi troškovi za koje je udruga 
osigurala sredstva mogu uključivati sljedeće: 
– sufinanciranje troškova prijevoza, smještaja inozemnog stručnjaka/inje 
– dnevnice za inozemnog stručnjaka/inju. 
 
Troškovi lokalnog prijevoza (npr. do-od zrakoplovne luke) ne mogu se zasebno priznati, već ih udruga mora 
uključiti u dnevnice inozemnog stručnjaka/inje. Također, troškovi honorara stručnjaka/inje ne mogu se 
priznati kao prihvatljivi troškovi. 
 
 
Rok prijave 
 
Prijave će se zaprimati kontinuirano do 31. prosinca 2007., odnosno do isteka ukupno planiranog iznosa za 
potpore, s tim da zahtjevi trebaju biti poslani najmanje 30 dana (datum poštanskog žiga) prije najavljenog 
datuma održavanja događanja. 
 
 
Način prijave 
 
Sve zainteresirane udruge moraju svoje zahtjeve za potporu poslati na propisanim obrascima koji se 
dostupni na Internetskoj stranici Zaklade: http://zaklada.civilnodrustvo.hr . Zahtjevu treba priložiti: 
– Izvadak iz Registra udruga RH, ne stariji od 3 mjeseca (prema Pravilniku o obrascima i načinu vođenja 

registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj - NN 11/02), a 
prihvatljiva je i preslika navedenog Izvatka 

– životopis inozemnog stručnjakinje za čije se sudjelovanje na događanju traži financijska potpora 
– nacrt službenog programa događanja  
– preslike predračuna/ponuda (format mora biti sukladan hrvatskim računovodstvenim standardima) iz kojih 

se vidi visina i struktura svih troškova sudjelovanja. 
 
 
Popunjene obrasce s traženim prilozima treba poslati isključivo poštom na adresu: 
 

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 
''Za natječaj Znanje bez granica  - PP5B'' 

Kušlanova 27, 10000 Zagreb 

http://zaklada.civilnodrustvo.hr


 
Zakašnjele prijave, nepotpune prijave, prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaxom, rukom pisane 
prijave ili na drugi način podnesene prijave protivno uvjetima ovog Natječaja neće se razmatrati.  
 
 
Postupak procjenjivanja prijava 
 
Prijave koje su zadovoljile formalne uvjete natječaja upućuju se na ocjenjivanje Stručnom povjerenstvu 
Nacionalne zaklade. 
 
 
Obveze udruga kojima se odobri potpora 
  
Ova potpora uključuje sljedeće obveze udruga po završetku događanja: 
– opisno izvješće na propisanom obrascu koji je dostupan na Internetskoj stranici Zaklade: 

http://zaklada.civilnodrustvo.hr  
– financijsko izvješće i preslike računa  
– 1-2 kartice teksta u formi novinskog članka za časopis “Civilnodruštvo.hr” 
– 1-2 predavanja u Hrvatskoj o relevantnim temama sa događanja u cilju prijenosa znanja i informacija (u 

slučaju da Nacionalna zaklada organizira događanje s istom/srodnom tematikom). 

http://zaklada.civilnodrustvo.hr

