
JAVNI POZIV ZA SU/FINANCIRANJE PROGRAMA LOKALNIH 

VOLONTERSKIH CENTARA U 2014. GODINI 

 
Vrijeme raspisivanja i trajanje natječaja:  25. veljača – 25. ožujak 2014. godine 

Objava natječaja: MSPM, Ured za udruge, regionalne zaklade  

Natječajna područja i ciljevi raspisivanja natječaja: Natječajno područje – Razvoj 

volonterstva. Cilj Poziva je razvoj volonterstva na lokalnom području kroz su/financiranje 

programa udruga koje se bave razvojem volonterstva u zajednici kroz promociju, 

informiranje, savjetovanje, edukaciju i druge oblike podrške volonterima i organizatorima 

volontiranja.  

Strateški dokumenti na temelju kojih se natječaj raspisuje: Zakon o volonterstvu (NN 

58/07, 22/13), Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva 

od 2012. do 2016. godine, Strateški plan MSPM za razdoblje od 2014. - 2016. godine.  

Ukupan iznos sredstava koji će se dodijeliti putem natječaja: 1.000.000,00 kn  

Najmanji i najveći iznos koji će se moći dodijeliti putem natječaja: Najmanji 50.000,00 

kn, najveći 100.000,00 kn 

Ukupan broj potpora koji se namjerava dodijeliti putem natječaja: 10 - 12 potpora 

Razdoblje provedbe:  1. lipanj 2014. – 31. svibanj 2015.  

Kojim OCD-ima je natječaj namijenjen: Natječaj je namijenjen udrugama koje djeluju kao 

lokalni volonterski centri (LVC su organizacije koje pružaju niz usluga vezanih za unaprjeđenje i 

razvoj volonterstva usmjerene na pojedince, trenutne i potencijalne organizatore volontiranja te širu 

zajednicu. Djeluju  na području grada/gradova ili općine/više općina koje su zemljopisno povezane.) 

Prioritetna područja:  

- Aktivnosti usmjerene na razmjenu informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada 

- Aktivnosti usmjerene na izobrazbu građana, volontera i organizatora volontiranja 

- Aktivnosti usmjerene na promociju vrijednosti volontiranja 

Posebni uvjeti /prednost u dodjeli potpora:  

- programi koji objedinjuju prioritetna područja  

- programi koji doprinose povećavanju zapošljavanja   

- programi koji potiču inovativne modele volontiranja 

- programi u kojima se aktivnosti (ili njihov jedan dio) provode u partnerstvu s 

jedinicom/ama lokalne samouprave, ustanovama i drugim OCD 

- programi gdje su nositelji (i partneri) organizatori volontiranja 

- programi u zajednicama sa manje mogućnosti  

Kada se očekuje potpisivanje ugovora i isplata sredstava: lipanj 2014. 


