
 
 

 
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

URED ZA UDRUGE 

 

 

Info dani 2010. 
o natječajima za potporu projektima i programima organizacija civilnoga 

društva iz državnog proračuna i dijela prihoda od igara na sreću 
u 2010. godini 

 
25. i 26. veljače 2010. 

Velika dvorana Centra za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika, 
Ministarstvo uprave, Maksimirska 63 (ulaz iz Ulice Pavla Markovca) 

 

PROGRAM  
 

Četvrtak, 25. veljače 2010. 
 

9:30 – 10:00 Registracija sudionika 
 

 
 
10:00 – 10:30 Otvaranje Info dana 

- Uvodne riječi uzvanika 
 

 
 
Zaštita i promicanje ljudskih prava i ravnopravnosti spolova te pružanje besplatne pravne 
pomoći 
 
10:30 – 10:50 Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske 

Natječaj za prijavu projekata i programa iz područja zaštite, poštivanja i 
promicanja ljudskih prava 
       - prezentacija natječaja te pitanja i odgovori sudionika 

10:50– 11:10 
 

Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske 
Natječaj iz područja ''Promicanje znanja i svijesti o ravnopravnosti spolova kroz 
tiskane i elektronske medije'' 
        - prezentacija natječaja te pitanja i odgovori sudionika 

11:10 – 11:30 Ministarstvo pravosuđa 
Natječaj za provođenje programa pružanja besplatne pravne pomoći 
       - prezentacija natječaja te pitanja i odgovori sudionika 

 
 
 



Potpora udrugama nacionalnih manjina 
 
11:30 – 11:50 
 

Savjet za nacionalne manjine 
Natječaj za potporu udrugama nacionalnih manjina 
        - prezentacija natječaja te pitanja i odgovori sudionika 

11:50 – 12:10 
 

Ured za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske 
Natječaj za očuvanje tradicijske kulture Roma 
       - prezentacija natječaja te pitanja i odgovori sudionika 

 
 
Pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji i poticanje djelovanja društava prijateljstva 
 
12:10 - 12:30 Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, Uprava za potporu 

procesu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji 
Natječaj za prijavu projekata udruga koje prate pristupanje Republike Hrvatske 
Europskoj uniji 
       - prezentacija natječaja te pitanja i odgovori sudionika 

12:30 – 12:50 Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, Odjel za Hrvate u 
inozemstvu 
Natječaj za prijavu projekata i programa društava prijateljstva 
       - prezentacija natječaja te pitanja i odgovori sudionika 

 
 
12:50 – 14:00      STANKA 
 
 
Skrb o osobama s invaliditetom, socijalna skrb i zaštita zdravlja 
 
14:00 – 15:00 Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi 

Natječaji za potpore udrugama koje se bave osobama s invaliditetom, socijalnom i 
humanitarnom djelatnošću, ovisnostima te zaštitom zdravlja 
       - prezentacija natječaja te pitanja i odgovori sudionika 

15:00 – 16:00 Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijsku solidarnost, Uprava za 
obitelj, Odjel za osobe s invaliditetom  
Natječaj za prijavu projekata udruga osoba s invaliditetom koje osiguravaju 
podršku osobnih asistenata osobama s najtežom vrstom i stupnjem invalidnosti te 
s Odjelom za djecu i mladež natječaj koji se bave osobama s invaliditetom i borbi 
protiv droga i svih oblika ovisnosti 
       - prezentacija natječaja te pitanja i odgovori sudionika 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Petak, 26. veljače 2010. 
 

9:30 – 10:00 Registracija sudionika 
 

 
Demokratizacija i razvoj civilnoga društva te zaštita potrošača 
 
10:00 - 11:00 
 

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 
Savjetovanje o unaprjeđenju Programa potpore u 2010. godini  
       - prezentacija natječaja te pitanja i odgovori sudionika 

11:00 – 11:30 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva 
Natječaji u području zaštite potrošača 
       - prezentacija te pitanja i odgovori sudionika 

Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladeži  
 
11:30 – 12:00 Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Uprava za 

obitelj, Odjel za djecu i mladež  
Natječaj usmjeren obitelji, regionalnim Info-centrima za mlade, klubovima za 
mlade te djeci 
       - prezentacija natječaja te pitanja i odgovori sudionika 
 

12:00 – 12:30 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
Natječaji za financijske potpore projektima udruga u području 
izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladeži u školskoj godini 
2010./2011. te športski programi tijekom ljetnih i zimskih praznika ''Otvorena 
škola'' 
       - prezentacija natječaja te pitanja i odgovori sudionika 

 
Kultura 
 
12:30 – 13:00 Ministarstvo kulture 

Plan objave javnih poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi 
Republike Hrvatske za 2011. i za prijavu projekata iz područja zaštite prirode u 
svrhu financiranja iz sredstava Državnog proračuna raspoloživih u 2011. godini 
       - prezentacija te pitanja i odgovori sudionika 

 
 
13:00 – 14:00      STANKA 
 
 
14:00 – 14:20 Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva 

Natječaji za prijavu projekata za zaštitu okoliša i prostora 
       - prezentacija natječaja te pitanja i odgovori sudionika 

 



14:20 – 14:40 Ministarstvo turizma 
Plan objave javnih poziva u devet kategorija – stručni i obrazovni programi 
strukovnih udruga, ''Baština u turizmu'', ''Tematski putovi'', Izvorni suvenir'', 
''Turizam bez zapreka'', ''Zelena brazda'', ''Plava brazda'', promotivne aktivnosti u 
funkciji razvoja turizma, potpora turističkim projektima kojima su prethodno 
odobrena sredstva iz pretpristupnih fondova EU 
       - prezentacija te pitanja i odgovori sudionika 

 
14:40 – 15:00 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 

Natječaji za poticanje razvoja otoka 
       - prezentacija natječaja te pitanja i odgovori sudionika 

 
15:00 – 15:30 Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva 

Predstavljanje Programa socijalnog i gospodarskog oporavka  i najava novih 
natječaja  
       - prezentacija te pitanja i odgovori sudionika 

 
15:30 – 16:00 Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja 

Potpore radu lokalnih akcijskih grupa (LEADER) i predstavljanje Natječaja za 
prijavu projekata u području organizacije gospodarskih manifestacija i sajmova iz 
djelokruga Ministarstva  
       - prezentacija rada i natječaja te pitanja i odgovori sudionika 

 


