
                                                    

                                                                                                                                                                  

                          

 

 

PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE 2014-2020 
OPISI ODOBRENIH PROJEKATA KORISNIKA IZ HRVATSKE U 2016.  
 
 
CJELINA 1: EUROPSKO SJEĆANJE  
 

 GONG - Građanski aktivizam i otpor u retrospektivi: područje bivše Jugoslavije 

1980-2016: RETROaktiva 

Projekt se fokusira na afirmaciju građanskog aktivizma i građanskog otpora u post-
jugoslavenskim zemljama tijekom posljednja tri desetljeća. 
 

 Sense centar za tranzicijsku pravdu – Usmjerenost na povijest i sjećanje 

Glavni cilj projekta je predstaviti kulturnu baštinu kao resurs koji olakšava miroljubivi suživot 
kroz poticanje povjerenja i uzajamnog razumijevanja kao i podizanje svijesti o važnosti svih 
oblika kulturne baštine koja je uništena u ratovima 90-ih godina. 
 
 
 
CJELINA 2, MJERA 2.1. BRATIMLJENJE GRADOVA 
 

 Grad Klanjec - SolidEU - O solidarnosti u Europskoj uniji 

Sudionici iz Klanjca (Hrvatska), Wilamowicea (Poljska), Rajeckéih Teplicea (Slovačka), Novog 
Sada (Srbija), Općine Starše i Bistrice ob Sotli (Slovenija) dobili su priliku izraziti svoje 
mišljenje i razgovarati s drugima, učiti o EU solidarnosti prema ranjivim skupinama građana i 
imigrantima iz Sirije te raspravljati o njihovoj integraciji u društvo. 
 

 Grad Trogir - ECOEU - Twinning projekt Europske ekološke zaštite  

Opći cilj projekta je poboljšati javno korištenje i održivo upravljanje ekološke zaštite korita uz 
aktivno sudjelovanje građana, kao promatrača i ključnih aktera u donošenju odluka. 
 

 Općina Legrad - Sedmi Europski piknik: 30 malih zajednica iz 10 zemalja za snažnu i 

ujedinjenu Europu 

U ovom projektu male lokalne zajednice iz mnogih europskih zemalja okupljaju se i 
razgovaraju o vitalnim europskim pitanjima. Predstavnicima lokalne samouprave pružena je 
mogućnost razgovaranja o postignućima i naporima u izgradnji snažnije Europe. 
 

 Grad Zagreb - IM.in – Integracija izbjeglica u gradovima Europe 

Cilj projekta je doprinijeti razmjeni iskustava i praksi jedinica lokalne samouprave i drugih 
lokalnih dionika u provedbi lokalnih politika, mjera i aktivnosti koje podupiru integraciju 
stranih imigranata u lokalnim zajednicama. 
 
 

 
 

 



                                                    

                                                                                                                                                                  

                          

 

 

 
CJELINA 2, MJERA 2.2. UMREŽAVANJE GRADOVA 
 

 Općina Erdut – Putevima EU 

Ciljevi projekta su povećati svijest i razumijevanje građana o europskim građanskim pravima 
i važnosti demokratskog sudjelovanja u procesu odlučivanja, promovirati razvoj volonterstva 
i povećati razinu svijesti o trenutnoj migrantskoj krizi u Europi. Svi partneri na projektu su 
općine organizacije iz   zemalja bivše Jugoslavije, sa različitim shvaćanjima pojma 
multikulturalnosti i međusobne tolerancije. 
 
 
 
CJELINA 2, MJERA 2.3 PROJEKTI CIVILNOG DRUŠTVA 
 

 Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske - Više Demokracije za 

više Europe 

Projekt je usmjeren na podizanje svijesti građana EU o anti-liberalnim aktivnostima i 
politikama koje utječu na kvalitetu ljudskih života. Cilj je da građani Hrvatske, Poljske, 
Mađarske, Slovenije i Latvije postanu posvećeniji zaštiti temeljnih EU pravnih načela i 
poštivanju ljudskih prava. 
 

 Udruga "MI"- Split - Optimiziranje volonterskih usluga u vrijeme izbjegličke kriza 

Cilj projekta je pružiti preporuke temeljene na dokazima za poboljšanje volonterskih usluga u 
vremenima humanitarne krize na razini EU-a za donositelje odluka te stvoriti unaprijeđene 
standarde programa volonterske potpore. 
 

 

 
 


