
FINANCIRANJE PROJEKATA I 

PROGRAMA ORGANIZACIJA 

CIVILNOGA DRUŠTVA (UDRUGA) 



    DJELATNOST FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU 

UČINKOVITOST 

 osiguranje dodatnih sredstava radi financiranja programa, projekata i 

sličnih aktivnosti  u području: 

 

očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja okoliša 

 

postizanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora 

energije 

 

koje obavlja  kao korisnik i posrednik  u sektoru gospodarenja 

otpadom, kakvoće zraka, energetike i zaštite prirode u strukturnim 

fondovima EU 

 
 

 

 

     

 



 

Fond objavljuje javni natječaj u pravilu jednom u kalendarskoj godini 
sukladno programu rada i financijskom planu, a sredstva dodjeljuje 
temeljem: 

 

 Pravilnika o postupku objavljivanja natječaja i o odlučivanju o odabiru 
korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
(“NN” 153/11) i  

 

 Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje 
zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (“NN” 18/09) 

 

 

 
 

 



    Pravilnik o postupku objavljivanja natječaja i o odlučivanju o odabiru korisnika 

sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (“NN” 153/11)  

 

 Javni natječaj raspisuje se temeljem odluke Upravnog odbora na prijedlog 

direktora Fonda (članak 2.) 

 Javni natječaj sukladan je programu rada i financijskom planu za tekuću godinu, 

te Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša 

i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za 

dodjeljivanje sredstava Fonda (članak 2.) 

 Tekst javnog natječaja sadrži: naziv provoditelja natječaja, predmet javnog 

natječaja, uvjete kojima korisnik sredstava mora udovoljiti, vrstu i visinu 

sredstava koja se natječajem dodjeljuju, natječajnu dokumentaciju, rok za 

dostavu ponuda na javni natječaj, kriterije za dodjelu sredstava, obrasce i upute 

za prijavu na natječaj te rok i način objavljivanja rezultata provedenog natječaja 

(članak 3.) 

 Rok za dostavu ponuda na javni natječaj ne može biti kraći od 15 dana ni dulji 

od 60 dana od dana objave natječaja (članak 3.)   

 

 

 



    Pravilnik o postupku objavljivanja natječaja i o odlučivanju o odabiru korisnika 

sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (“NN” 153/11)  

 

 Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Fonda, 

nazivom i adresom ponuditelja, naznakom predmeta javnog natječaja na koji se 

ponuda odnosi i naznakom »Ne otvaraj« (članak 4.)  

 Postupak otvaranja ponuda i ocjene ponuda provodi povjerenstvo za 

provođenje javnog natječaja (članak 5.) 

 Povjerenstvo imenuje direktor Fonda posebnom odlukom (članak 5.) 

 Povjerenstvo se sastoji od pet članova od kojih su četiri člana predstavnici 

Fonda, i to dva člana iz ustrojstvene jedinice iz čijeg djelokruga poslova se javni 

natječaj provodi, jedan član iz ustrojstvene jedinice nadležne za pravne poslove, 

jedan član iz ustrojstvene jedinice nadležne za financijske poslove, te jedan član 

iz nadležnog ministarstva iz čijeg djelokruga poslova se natječaj objavljuje 

(članak 5.)   

 

  

 

 



    Pravilnik o postupku objavljivanja natječaja i o odlučivanju o odabiru korisnika 

sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (“NN” 153/11)  

 

 Pravovremeno pristigle ponude, dopuštene i izjavljene od strane ponuditelja na 

koje se natječaj odnosi, povjerenstvo ocijenjuje na temelju kriterija utvrđenih 

Pravilnikom o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za 

dodjeljivanje sredstava Fonda (»Narodne novine«, broj 18/09)   

 Povjerenstvo je dužno u roku od 60 dana izraditi zapisnik o otvaranju i ocjeni 

ponuda s prijedlogom o odabiru korisnika sredstava te dostaviti prijedlog 

direktoru Fonda (članak 5.) 

 Direktor Fonda na temelju zapisnika povjerenstva podnosi Upravnom odboru 

prijedlog o odabiru korisnika sredstava Fonda  (članak 6.) 

 Upravni odbor Fonda donosi odluku o odabiru korisnika sredstava Fonda 

(članak 7.)    

  

 

 

 



    Pravilnik o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za 

dodjeljivanje sredstava Fonda (“NN” 18/09)  

 

  Uvjeti koje moraju ispunjavati korisnici sredstava Fonda: 

• imaju sjedište na području Republike Hrvatske 

• ulažu vlastita sredstva u projekte i programe u području zaštite okoliša, 

energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije 

• prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju projekta ili programa 

za koje se odobravaju sredstva Fonda propisane općim aktima Fonda 

• sklope ugovor s Fondom o zajedničkom ulaganju u projekt 

• udovoljavaju i drugim uvjetima utvrđenim natječajem 

 

 

  

 

 

 



    Pravilnik o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za 
dodjeljivanje sredstava Fonda (“NN” 18/09)  

 

 Način dodjele sredstava Fonda: 

• beskamatni zajmovi  

• subvencije 

• financijske pomoći 

• donacije 

 

 Neprofitne organizacije mogu ostvariti sredstva Fonda: 

• do 80 % zaokružene financijske konstrukcije ulaganja ako se nalaze na 
područjima od posebne državne skrbi 

• do 60% zaokružene financijske konstrukcije ulaganja ako se nalaze na otocima, 
brdsko planinskim područjima 

• do 40 % zaokružene financijske konstrukcije ulaganja na ostalim područjima 

 

  

 

 

 



ULAGANJA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU 

UČINKOVITOST U 2011. GODINI 

A.) Projekti zaštite okoliša  
Broj  

projekata 

Dodijeljena 

sredstva/kn 

Zbrinjavanje opasnog otpada 

  

1  

 

16.524,00  

Zaštita i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti 18  763.690,00 

Promicanje obrazovanja za zaštitu okoliša i ruralni razvoj 25 766.364,35 

UKUPNO  43 1.546.578,35  



ULAGANJA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU 

UČINKOVITOST U 2011. GODINI 

B.) Projekti energetske učinkovitosti 

 

Broj  

projekata 

Dodijeljena 

sredstva/kn 

Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije 

  

1  

 

53.880,00  

Promicanje obrazovanja za energetsku učinkovitost i 
obnovljive izvore energije 4 

68.736,00 

Ostali projekti energetske učinkovitosti 2 125.280,00 

UKUPNO  7 247.896,00 



ULAGANJA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU 

UČINKOVITOST U 2011. GODINI 

UKUPNA ULAGANJA 
Broj  

projekata 

Dodijeljena 

sredstva/kn 

Zaštita okoliša 

  

43  

 

1.546.578,35 

Energetska učinkovitost i obnovljivi izvore energije 7 247.896,00 

UKUPNO  51 1.794.474,35 



 Ukupna ulaganja iznose 6.259.354,58 kn od 2006. do 2011. godine 

 

 PODRUČJA  SUFINANCIRANIH PROJEKATA 

Očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti 

 Poticanje obrazovnih projekata u zaštiti okoliša i energetskoj 
učinkovitosti 

 Poticanje održivog razvoja ruralnog prostora i gospodarenje otpadom 

 Aktivnosti vezane za sanaciju opasnog otpada 

 Poticanje održive gradnje i korištenje obnovljivih izvora energije 

 Provedba nacionalnih energetskih programa 

 

 

 

 

ULAGANJA  FONDA  U  PROJEKTE ORGANIZACIJA CIVILNOG  

DRUŠTVA  (UDRUGA)  U PODRUČJU  

ZAŠTITE  OKOLIŠA  I  ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 
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