
Broj prijave __________
(upišite redni broj s popisa)

OBRAZAC ZA PROCJENU PRIJAVE ZA DODJELU
 INSTITUCIONALNE POTPORE

NAZIV UDRUGE:

ČLAN/-ICA SAVJETA:

Molimo da svako pitanje ocijenite bodovima od 1 do 5 (1=najniža ocjena). 
Najveći mogući sveukupni broj bodova: 85/95

Udruga je bila korisnica institucionalne potpore Nacionalne zaklade (označite sa "X")

DA

NE
                      

I. RELEVANTNOST UDRUGE Veza na pitanje 
(opisni obrazac prijave)

broj 
bodova

1. Je li udruga argumentirala važnost svog djelovanja kroz 
opis  najvažnijih  projekata/programa  koje  trenutno 
provodi?

pitanje II. 1. i 3.

2. Koja  je  razina  ostvarivanja  rezultata  u  odnosu  na 
postavljene  ciljeve  najvažnijih  projekata/programa 
udruge?

pitanje II. 2.

3. U  kojoj  je  mjeri  udruga  osmislila  daljnju  provedbu 
projekata/programa te njihovo financiranje? pitanje II. 1. i  4.

4. Koliko  strateški  pravci  djelovanja  udruge  mogu  realno 
utjecati  na  razvoj  podsektora  ili  civilnoga  društva  u 
cjelini?

pitanje IV. 5.

5. Jesu  li  osnovne  smjernice  organizacijskog  razvoja  u 
iduće  3  godine  realne  i  usklađene  s  mogućnostima  i 
kapacitetima udruge?

pitanje II. 12. i IV.5.

6. Ima  li  udruga  iskustva  u  upravljanju  projektima  i 
programima  te  koliko  su  oni  povezani  s  registriranom 
djelatnošću udruge?

pitanje II. 9. i 11.

7. Koliko  udruga  svojim  djelovanjem  doprinosi  razvoju 
civilnoga  društva  u  RH  i  pozitivnim  promjenama  u 
društvu?

pitanje IV. 3.

8. U kojoj mjeri udruga ima osiguran adekvatan prostor za 
djelovanje? pitanje I. 34.

Ukupno:



I. a. RELEVANTNOST UDRUGE RANIJE KORISNICE 
INSTITUCIONALNE POTPORE NACIONALNE ZAKLADE

Veza na pitanje
(opisni obrazac prijave)

broj 
bodova

1. U kojoj  je  mjeri  udruga  uspjela  pokriti  troškove  nakon 
isteka institucionalne potpore Nacionalne zaklade?

pitanje II. 15.

2. Koliko  je  institucionalna  potpora  Nacionalne  zaklade 
pomogla  u  razvoju  pojedinih  oblika  samofinanciranja 
rada udruge?

pitanje II. 17.

Ukupno:

II. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I ODRŽIVOST Veza na pitanje
(opisni obrazac prijave)

broj 
bodova

1. U kojoj mjeri udruga ima jasnu organizacijsku  strukturu s 
razdvojenim  funkcijama  upravljanja  udrugom  i 
operativnog izvršavanja aktivnosti udruge?

pitanje II. 10.

2. Kolika  je  ovisnost  udruge  o  jednom  ili   malom  broju 
stalnih izvora financiranja?

pitanje I. 31. i  III. 4.

3. Koliko  je  udruga  svjesna  važnosti  programa 
samofinanciranja/održivosti udruge?

pitanje II. 16.

4. Hoće li financiranje predloženih potreba institucionalnom 
potporom Nacionalne zaklade uistinu osigurati razvoj ili 
stabilizaciju udruge u iduće 3 godine?

pitanje II. 13.

5. Koliko  je  predloženi  proračun  usklađen  s  opisanim 
potrebama za institucionalnom potporom?

pitanje II. 13. i  
obrazac proračuna

Ukupno:

III. SURADNJA I UTJECAJ Veza na pitanje
(opisni obrazac prijave)

broj 
bodova

1. U kojoj mjeri udruga ima razvijenu suradnju s jedinicama 
lokalne i područne (regionalne) samouprave?

pitanje IV. 1.

2. Koliki  je  utjecaj  udruge  na  donošenje  javnih  politika  u 
području u kojem djeluje?

pitanje IV. 2.

3. Kolika  je  prepoznatljivost  i  uključenost  udruge  u 
međusektorskoj suradnji i suradnji među udrugama?

pitanje III. 1. i 2.

4. U kojoj  mjeri  je  udruga uspjela ostvariti  vidljivost  svog 
utjecaja na promjene u društvu? 

pitanje IV. 4.

Ukupno:

SVEUKUPNO:

KOMENTAR 

Datum: Potpis člana/članice Savjeta

____________________ _______________________


