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NATJEČAJ 
za sufinanciranje športskih 
programa tijekom ljetnih i 

zimskih praznika 
“Otvorena škola”
u 2010. godini
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1. VRSTA I CILJEVI 
FINANCIJSKE POTPORE

► Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 
raspisati će natječaj za sufinanciranje športskih programa tijekom 
ljetnih i zimskih praznika „Otvorena škola“ u 2010. godini. 

► U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2010. godinu osigurana 
su sredstva u iznosu 700.000 kuna

► Natječaj je u funkciji poticanja što većega broja djece i mladeži na 
bavljenje športskim aktivnostima tijekom ljetnih i zimskih praznika.

“Otvorena škola”
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2. UVJETI NATJEČAJA

• stručna utemeljenost športskog programa
• prilagodljivost i prihvatljivost športskih sadržaja djeci i mladeži
• različitost športskog programa, ovisno o ponuđenim modelima 

provedbe
• kreativnost i inovativnost ponuđenih športskih programa
• operacionalizacija pojedinoga športskog programa, uključujući 

razradu njegova praćenja, vrednovanja i nadzora.

Na natječaj se mogu prijaviti športski savezi, te ostale pravne i 
fizičke osobe registrirane za obavljanje športske djelatnosti 
namijenjene djeci i mladeži, ako udovoljavaju sljedećim kriterijima: 

“Otvorena škola”
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3. NAČIN PRIJAVE

• presliku rješenja o registraciji 
• dokaz o osiguranome prostoru za izvođenje programa (ako se 

športski program provodi u prostoru škole, potrebna je 
suglasnost ravnatelja)

• životopis voditelja programa.

Zainteresirani športski savezi, kao i pravne i fizičke osobe 
registrirane za obavljanje športske djelatnosti s djecom i mladeži, 
moraju na propisanome obrascu dostaviti detaljan opis sadržaja 
programa sa sljedećim prilozima:

“Otvorena škola”
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Uz potpisani prijedlog programa potrebno je priložiti natječajnu 
dokumentaciju i poslati poštom na adresu: 

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA 
Uprava za šport, 

10 000 Zagreb, Donje Svetice 38

s naznakom: Natječaj za sufinanciranje športskih programa tijekom 
ljetnih i zimskih praznika „Otvorena škola“ u 2010. 
godini.

Obrazac za prijavu programa nalazi se na internetskoj stranici 
Ministarstva: www.mzos.hr

“Otvorena škola”

http://www.mzos.hr
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4. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

• Natječaj je otvoren danom objave na mrežnim stranicama 
Ministarstva.

• Rok za podnošenje prijava programa je 30 dana od dana 
objavljivanja natječaja.

• Zakašnjele ili nepotpune prijave, suprotne uvjetima iz ovog 
natječaja, neće se razmatrati.

5. ROK I NAČIN OBJAVE 
PRIHVAĆENIH PROGRAMA

Postupak odabira programa zaključit će se u roku od 30 dana 
od dana isteka natječaja, a u daljnjih deset dana Ministarstvo 
će objaviti odluke o sufinanciranju odabranih programa na 
internetskoj stranici Ministarstva.

“Otvorena škola”


