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Naziv natječaja:     
Poziv za prijavu organizacija civilnog društva usmjerenih podršci obitelji u Republici Hrvatskoj za 
financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2013. godinu na poziciji 
Ministarstva socijalne politike i mladih 
 
Vrijeme raspisivanja i trajanje natječaja:  

Natječaj se planira raspisati krajem siječnja 2013. godine, a trajat će 30 dana od dana objave 

natječaja 

 

Gdje će biti objavljen:  
Natječaj će biti objavljen na Internet stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih 
 

Natječajna područja i ciljevi raspisivanja natječaja:  

Natječajna područja: 
Projekti usmjereni potpori jednoroditeljskim obiteljima   
Projekti usmjereni jačanju roditeljskih kompetencija 
 
Ciljevi raspisivanja natječaja: 
Ciljevi raspisivanja natječaja su: podrška obitelji, jačanje roditeljskih kompetencija te razvoj 
pozitivnog roditeljstva 
 
Ukupan iznos sredstava koji će se dodijeliti putem natječaja: 550.000,00 kuna 
 
Najmanji iznos koji će se dodijeliti putem natječaja: 15.000,00 kuna 
 
Najveći iznos koji će se dodijeliti putem natječaja: 50.000,00 kuna 

Ukupan broj potpora koji se namjerava dodijeliti putem natječaja: cca. 18 

Kojim OCD-ima je natječaj namijenjen:  

Svaka organizacija civilnog društva čija je djelatnost od općeg dobra u Republici Hrvatskoj i koja 
ispunjava sljedeće opće uvjete : 

• organizacija civilnog društva je registrirana i djeluje u Republici Hrvatskoj; 
• djelovanje organizacije civilnog društva  je u službi općeg dobra i javnosti u skladu s 

općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske; 
• organizacija civilnog društva djeluje u jednom od prioritetnih područja aktivnosti 

raspisanih natječajem što je razvidno u Statutu; 
• organizacija civilnog društva ima ljudske i materijalne resurse za provedbu prijavljenog 

projekta; 
• organizacija civilnog društva ne obavlja poslove iz djelokruga tijela državne uprave; 
• djelatnost organizacije civilnog društva nije financirana po posebnim propisima ili se u 

cijelosti ne financira iz drugih izvora; 
• organizacija civilnog društva ima aktivno tijelo upravljanja (skupština, upravni odbor) koje 

vodi učinkovitu razvojnu politiku i administrativnu kontrolu; 
• projekt koji organizacija civilnog društva prijavljuje je osmišljen tako da zadovoljava opće 

potrebe i služi općem dobru, a ne isključivo strukovne potrebe svojih članova/članica te 
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• organizacija civilnog društva vodi transparentno financijsko poslovanje.  
• ima pravo na ovaj natječaj prijaviti projekte.  

 

Posebni uvjeti:  

Nema posebnih uvjeta za prijavu na natječaj. 
 
Koji OCD –i će imati prednost u dodjeli sredstava: 

Prednost u financiranju imat će organizacije civilnog društva koje: 
• uključuju korisnike/ce u razvoj i praćenje projekata; 
• neposredno rade s korisnicima/ama; 
• prijave projekte novih inicijativa u zajednicama s manje mogućnosti (područja od 

posebne državne skrbi, otoci, ruralne i manje urbane sredine);  
• razvijaju solidarnost i suradnju s drugim organizacijama civilnog društva i ostalim 

partnerima (pr. jedinicama lokalne i područne /regionalne/ samouprave);  
• u svoj rad uključuju volontere; 
• dokumentiraju sufinanciranje prijavljenog projekta;  
• prijave projekt koji je usklađen s mjerama nacionalnih strategija, programa i politika, a 

vezano uz prioritetna područja aktivnosti i područje djelovanja te 
• su uredno izvršavale ugovorene obveze i dostavile uredna završna narativna i financijska 

izvješća za 2012. godinu, za odobrenu financijsku potporu u okviru sredstava Državnog 
proračuna. 

 

Kada se očekuje potpisivanje ugovora i isplata sredstava: 

Potpisivanje ugovora i isplata sredstava očekuje se početkom travnja 2013. godine 

 

Kontakt podaci: 

Za sve upite i informacije vezane uz natječaj možete se obratiti: 

Duški Bogdanović, broj telefona: 01/5557-024; e-mail: duska.bogdanovic@mspm.hr 

Ivani Azenić, broj telefona: 01/ 5557-045; e-mail: ivana.azenic@mspm.hr 

Albini Čakarun Čeko, broj telefona: 01/ 5557-046; e-mail: albina.cakarun-ceko@mspm.hr 

Ministarstvo socijalne politike i mladih 
10 000 Zagreb, Savska cesta 66 
01/5557-111 
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