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, Odrebi Pravilnika o uvjetima i
postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Nacionalne zaklade i Odluke Upravnog odbora
Nacionalne zaklade od 1. prosinca 2006. godine, raspisuje
NATJEČAJ
za prijavu za ostvarivanje financijske potpore za projekte i/ili institucionalne potpore
u okviru raspoloživih sredstava Nacionalne zaklade u 2007. godini

A) VRSTA PRIJAVA - VISINA FINANCIJSKE POTPORE - ROK PRIJAVE - TRAJANJE POTPORE
Na ovaj natječaj moguće je poslati prijavu za sljedeća programska područja (PP):
PP-2 "ZAJEDNO ZA BOLJE" - projekti razvoja zajednice
Na natječaj se mogu prijaviti:
·
udruge
·
zaklade lokalne zajednice
·
privatne (nevladine) ustanove
registrirane u Republici Hrvatskoj u suradnji s partnerima i to:
·
jedinicama lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave ili
·
mjesnim odborima, gradskim kotarevima i četvrtima ili
·
lokalnim ustanovama.
Nositelj projekta (udruga, zaklada lokalne zajednice, privatna (nevladina ustanova) mora djelovati
najmanje 2 (dvije) godine od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja.
Obavezno sudjelovanje partnera s 20% ukupne vrijednosti projekta.
Visina financijske potpore: od Kn 40.000,00 do Kn 100.000,00
Broj potpora koje će se odobriti: do 20 potpora
Rok prijave: 3. rujna 2007.
Trajanje projekta: 12 mjeseci, s početkom od 1. siječnja 2008. godine

PP-4 "DEMOKRATIZACIJA I RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA"
Na natječaj se mogu prijaviti:
·
udruge
·
zaklade
registrirane u Republici Hrvatskoj koje moraju aktivno djelovati najmanje jednu (1) godinu od dana
registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja..
·
novoosnovane mreže udruga koje su registrirane u Republici Hrvatskoj nakon 15. lipnja 2006.
godine
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Visina financijske potpore:
a) za projekte udruga i/ili zaklada: od Kn 40.000,00 do Kn 100.000,00
b) za novoosnovane mreže udruga: do Kn 30.000,00
Broj potpora koje će se odobriti: do 45 potpora
Rok prijave: 3. rujna 2007.
Trajanje projekta: 12 mjeseci, s početkom od 1. siječnja 2008. godine

PP-6

INSTITUCIONALNE POTPORE RAZVOJU I/ILI STABILIZACIJI UDRUGE
Institucionalna potpora predstavlja specifičan dio Programa financijske potpore Nacionalne zaklade
kojom se ciljano, na trogodišnji rok, ulaže u organizacijski razvoj i/ili stabilizaciju udruga.
Na natječaj se mogu prijaviti udruge i reginalno ili programski povezane mreže udruga
registrirane u Republici Hrvatskoj.
Potpore se dodjeljuju u 3 kategorije:
a) do Kn 350.000,00 – do 10 potpora za udruge registrirane u RH koje aktivno djeluju pet (5)
godina od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja
b) do Kn 150.000,00 – do 10 potpora za udruge registrirane u RH koje aktivno djeluju tri (3)
godine od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja
c) do Kn 50.000,00 – do 10 potpora za udruge registrirane u RH koje aktivno djeluju jednu (1)
godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja
uz ostale uvjete utvrđene u Uputama za prijavu.
Rok prijave: 3. rujna 2007.
Trajanje potpore: Udruga može zataražiti institucionalnu potporu na razdoblje od najviše 3 (tri)
godine uz uvjet da Nacionalna zaklada s udrugama kojima je odobrena potpora zaključuje ugovore
o financiranju institucionalne potpore svake godine nakon ocjene prethodnog razdoblja.

B) UVJETI PRIJAVE
Broj prijava:
Svaka od navedenih vrsta organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj ima pravo na ovaj natječaj
poslati samo 1 (jednu) prijavu za svako programsko područje. Ako, organizacija pošalje više od jedne prijave
u jednom programskom području, sve će prijave biti odbijene iz formalnih razloga.
Najviši iznos financijske potpore
Najviši iznos financijske potpore koji jedna organizacija može ostvariti od Nacionalne zaklade na natječaju u
2007. godini iznosi Kn 350.000,00. Taj iznos uključuje i intitucionalne potpore odobrene od strane
Nacionalne zaklade u 2005. godini (s rokom izvršenja do 2008. godine).
U taj iznos ne ulaze potpore koje će Nacionalna 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 ovim natječajem.

C) NAČIN PRIJAVE
Sve zainteresirane organizacije trebaju svoje zahtjeve za ostvarivanje financijskih sredstava za
projekt/institucionalnu potporu prijaviti na propisanim obrascima koji zajedno s elektronički popunjenim
obrascima na CD-u te s prilozima čine cjelovitu natječajnu dokumentaciju.
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Natječajnu dokumentaciju – popunjene i ovjerene obrasce u papirnatom obliku zajedno s CD-om na kojem
trebaju biti popunjeni obrasci u elektroničkom obliku te priloge treba, isključivo poštom, uz napomenu “za
natječaj” poslati na adresu:
NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA
“za natječaj – PP _____” (upisati oznaku programskog područja)
Kušlanova 27
10000 Zagreb
- Ne otvarati do sjednice Komisije za otvaranje prijava –
Zakašnjele prijave (s poštanskim žigom nakon 3. rujna 2007. godine), nepotpune prijave, prijave poslane
elektroničkom poštom ili telefaksom, rukom i/ili pisaćim strojem pisane prijave, prijave uz koje se neće
nalaziti propisana dokumentacija na CD-u ili na drugi način podnesene prijave protivno uvjetima ovog
Natječaja, neće se razmatrati.
D) GLAVNI KRITERIJ ZA ODABIR

-

-

Kriteriji za odabir projekata (PP-2, PP-4):
kvaliteta projekta
neposredna ili posredna korist za društvenu zajednicu te doprinos razvoju civilnoga društva
organizacijski i ljudski kapaciteti za provedbu projekta
nacionalna/regionalna pokrivenost
realan odnos troškova i očekivanih rezultata projekta
suradnja s drugim udrugama/organizacijama/sektorima
inovativnost i održivost projekta
Prioritetna područja za dodjelu institucionalnih potpora (PP-6):
Institucionalna potpora dodjelit će se udrugama koje djeluju u sljedećim područjima:
promicanje i zaštita ljudskih prava te unapređenje demokratskih institucija društva i vladavine
prava;
izvaninstitucionalno obrazovanje za razvoj demokratskog građanstva;
zaštita prirode, okoliša i održivi razvoj;
mladi;
izvaninstitucionalna kultura, mediji i primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u razvoju
civilnoga društva;
razvoj socijalnog poduzetništva u pružanju usluga u socijalnoj skrbi, zaštiti zdravlja i obiteljskim
uslugama

E) DOSTUPNOST NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE
Natječajna

dokumentacija

dostupna
je
na
internetskoj
stranici
Nacionalne
zaklade
ili upitom na telefon broj 01/23 99 100 nakon čega će na adresu
tražitelja dokumentacija biti dostavljena poštom.

http://zaklada.civilnodrustvo.hr

Specifična pitanja vezana uz prijave na ovaj natječaj mogu se do 7 dana prije isteka roka za prijavu (u što se
računaju
subote
i
nedjelje),
isključivo
postavljati
na
adresu
e-pošte

natjecaj@zaklada.civilnodrustvo.hr

ili telefaks broj 01/ 23 99 111. Odgovori i češće postavljana pitanja biti će objavljeni na za to predviđenom
dijelu internetske stranice Nacionalne zaklade.
F) PROCJENA KVALITETE PRIJAVA
Na temelju članka 5. točka 2. Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele sredstava za ostvarivanje svrhe
Zaklade prijave koje su zadovoljile formalne uvjete natječaja upućuju se na procjenjivanje Programskom
odboru za procjenu kvalitete projekata (PP-2) i Savjetu za strateška ulaganja u razvoj civilnoga društva (PP4 i PP-6).
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Za institucionalne potpore (PP-6) Savjet za strateška ulaganja u razvoj civilnoga društva odluke donosi u
dva kruga procjenjivanja tako da nakon prvog kruga procjene odluči o udrugama koje su ušle u uži izbor za
drugi krug procjenjivanja i odlučivanja o dodjeli sredstava, u kojem će stručna služba Nacionalne zaklade
organizirati programsku i financijsku evaluaciju djelovanja tih udruga. Na temelju tako dobivenih podataka te
eventualnih dodatnih razgovora, Savjet odlučuje o prijavama i udrugama za koje donosi odluku o
financiranju ili argumentirano obrazloženje o razlozima neodobravanja financiranja.
G) OBJAVA REZULTATA
Rok za objavu prihvaćenih projekata/institucionalnih potpora je prosinac 2007. godine. Odluka će biti
objavljena na internetskoj stranici Nacionalne zaklade: http://zaklada.civilnodrustvo.hr

H) KONAČNOST ODLUKE I PRAVO PRIGOVORA
Odluke Nacionalne Zaklada o odobravanju ili neodobravanju potpora su konačne. Svaka organizacija koja je
sudjelovala u natjecanju za dodjelu potpora može uputiti prigovor Upravnom odboru Nacionalne zaklade u
roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o rezultatima natječaja u slučaju da je uočila eventualne propuste
u primjeni utvrđenog postupka procjene svoje prijave. Upravni odbor Zaklade dužan je odgovoriti na prigovor
u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

I) MJERE ZA ZAŠTITU OD MOGUĆEG SUKOBA INTERESA
Na mogući sukob interesa koji nastaje ako član/članica Upravnog odbora ili drugog tijela Nacionalne zaklade
odlučuje o pitanjima koja se odnose na pravnu osobu čiji je član, u čijem upravljanju sudjeluje i u kojoj ima
imovinski interes, primjenjuju se odredbe članka 11. stavak 1. Zakona o Nacionalnoj zakladi za razvoj
civilnoga društva, na način da taj član/članica Upravnog odbora ili drugog tijela Nacionalne zaklade
(Programski odbor, Savjet za strateška ulaganja u razvoj civilnoga društva i dr.) ne može u tom slučaju
glasovati odnosno odlučivati.
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