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Europsku uniju čine 

njezini građani i stvorena 

je radi svojih građana!

...sada je važnije nego 

ikad prije da građani 

sudjeluju u

raspravama i

pomognu u

oblikovanju politika.

...za razdoblje od 2014. do 2020., važan instrument 

kojim se želi postići da 500 milijuna stanovnika Unije 

ima veću ulogu u razvoju Unije.

....Programom se 

promiče zajednička 

europska povijest i 

vrijednosti te potiče 

osjećaj odgovornosti za 

način na koji će se 

Europa razvijati.



Jednak 
pristup

Volontiranje

Transnacionalna 
i lokalna 

dimenzija

Međukulturni 
dijalog



EUROPSKA KOMISIJA 
– strateški okvir, 
ciljevi, proračun

IZVRŠNA AGENCIJA 
(EACEA) – objava 

natječaja, praćenje 
projekata

URED ZA UDRUGE 
VLADE RH –

informiranje i pomoć 
pri izradi projektne 

prijave

KORISNICI -
neprofitne 

organizacije i JLPSi
- prijava i 
provedba 
projekata



Zemlje sudionice

• 28 zemalja članica EU-a

• druge zemlje sudionice: 

- zemlje pristupnice i kandidatkinje: Srbija, Crna 
Gora, Makedonija; BiH, Albanija – u procesu 
potpisivanja Memoranduma o razumijevanju s EK

- EFTA/Europska slobodna trgovinska zona



Struktura programa 2014 – 2020

Cjelina 2: 
Demokratsko 
angažiranje i 

građansko 
sudjelovanje

Mjera 2.3. Projekti 
civilnog društva

Mjera 2.2. 
Umrežavanje 

gradova

Mjera 2.1 
Bratimljenje 

gradova

Cjelina 1: 
Europsko 
sjećanje



 Prijavitelj i partneri

• Javna lokalna/regionalna uprava ili neprofitne organizacije, uključujući

organizacije civilnog društva, udruge preživjelih, organizacije koje promiču

kulturne sadržaje, organizacije mladih, obrazovne i istraživačke

organizacije, udruženja bratimljenih gradova.

 Broj partnera: Projekt mora uključivati organizacije iz barem jedne
države članice. Prednost imaju transnacionalni projekti.

 Iznos potpore/bespovratnih sredstava: do 100.000 EUR 

 Predfinanciranje: 40%

 Trajanje projekta: do 18 mjeseci

Cjelina 1: Europsko sjećanje



Prioriteti:

• uzroci totalitarnih režima u suvremenoj europskoj povijesti, 
odavanje počasti žrtvama,

• drugi prijelomni trenuci koji su odredili europsku povijest.

Prioriteti za 2016. godinu: 

• 1991 Beginning of the Yugoslav Wars

• 1951 Adoption of the United Nations Convention relating to
the Status of Refugees in relation with the post WWII refugee
situation in Europe

Cjelina 1: Europsko sjećanje



Mjera 2.1. Bratimljenje gradova

Mjera 2.2. Umrežavanje gradova

Mjera 2.3. Projekti organizacija civilnoga društva

Cjelina 2: Demokratsko angažiranje i građansko 
sudjelovanje



Mjera 2.1. Bratimljenje gradova

 Prijavitelj i partneri:

• Gradovi/općine ili odbori za bratimljenje ili neprofitne
organizacije koje predstavljaju lokalnu upravu

 Broj partnera: Projekt mora uključivati općine/organizacije 
iz najmanje 2 prihvatljive zemlje, od kojih najmanje jedna 
treba biti država članica EU-a

 Iznos potpore/bespovratnih sredstava: do 25.000 EUR 

 Trajanje projekta: do 21 dan

Cjelina 2: Demokratsko angažiranje i građansko 
sudjelovanje



Mjera 2.2. Umrežavanje gradova
 Prijavitelj i partneri:
• Prijavitelj: Gradovi/općine ili odbori za bratimljenje, druge razine

lokalne / regionalne vlasti, udruženja lokalnih vlasti i neprofitne
organizacije koje predstavljaju lokalne vlasti

• Projekt treba uključivati općine/organizacije iz najmanje 4 zemlje
sudionice Programa od kojih je najmanje jedna država članica
EU-a

 Iznos potpore: do 150.000 EUR

 Trajanje provedbe: do 24 mjeseca

Cjelina 2: Demokratsko angažiranje i građansko 
sudjelovanje



Mjera 2.3. Projekti civilnog društva

 Prijavitelji:

• neprofitne organizacije, uključujući organizacije civilnoga 
društva, obrazovne, kulturne ili istraživačke institucije

 Partneri:

• gore navedeno + lokalna/regionalna samouprava, odbori za 
bratimljenje i umrežavanje

• Projekt mora uključivati organizacije iz najmanje 3 prihvatljive 
zemlje od kojih barem jedna mora biti država članica EU 

 Iznos potpore/bespovratnih sredstava: do 150.000 EUR

 Predfinanciranje: 40%

 Trajanje provedbe: do 18 mjeseci

Cjelina 2: Demokratsko angažiranje i građansko 
sudjelovanje



Prioriteti:
• sudjelovanje građana u demokratskom životu EU-a

Godišnji prioriteti za 2015. godinu:
• Budućnost EU

• EU građanstvo

• Modeli uključivanja građana u procese donošenja odluka u EU

• Uloga lokalnih vlasti u povezivanju građana i institucija EU-a

• Podizanje svijesti i borba protiv svih oblika ksenofobije i rasizma te 
promicanje međusobne tolerancije na razini EU-a

• Rasprave o ulozi EU-a u pogledu očuvanja mira i poštivanja ljudskih prava 
(u kontekstu Europske razvojne godine 2015.) 

Cjelina 2: Demokratsko angažiranje i građansko 
sudjelovanje



Bespovratna sredstva za aktivnosti (Grant contract)

- aktivnosti ograničenog vijeka trajanja tijekom kojega se 

provode predložene aktivnosti

- mogu se pokrivati troškovi osoblja povezanih s aktivnostima, 

putovanja, najam dvorane, oglašavanje, koordinacija 

organizacija, pripremne aktivnosti, itd.

- su-financiranje: nije definiran %, ali važno je da bespovratna 

sredstva NE pokrivaju 100% ukupnih prihvatljivih troškova 

projekta

- pred-financiranje: 40%



Rokovi za podnošenje projektnih 
prijedloga u 2015. godini 

Cjelina 1. Europsko sjećanje 

Rok za podnošenje zahtjeva Razdoblje prihvatljivosti: 
Projekti moraju započeti između 

2. ožujka 2015. 1. kolovoza 2015. i
31. siječnja 2016. 



Cjelina 2. Demokratsko angažiranje i građansko sudjelovanje

Mjera Rok za podnošenje Razdoblje prihvatljivosti: Projekti moraju 
započeti između 

Bratimljenje gradova

2. ožujka 2015. 1. svibnja 2015. 
31. ožujka 2016.

1. rujna 2015. 1. siječnja 2016. i
30. rujna 2016. 

Umrežavanje gradova

2. ožujka 2015. 1. srpnja 2015. i 
31. prosinca 2015.

1. rujna 2015. 1. siječnja 2016. i 
30. lipnja 2016. 

Projekti civilnog društva

2. ožujka 2015. 1. kolovoza 2015. i 
31. siječnja 2016. 



`
Primjeri dobre prakse

 Grad Labin

 Zaklada za poticanje partnerstva i 
razvoja civilnog društva, Pula



Hvala na pažnji

Ured za udruge Vlade RH 
mrežna stranica: www.uzuvrh.hr

adresa e-pošte: europazagradane@uzuvrh.hr

http://www.uzuvrh.hr/
mailto:europazagradane@uzuvrh.hr

