
 
Obavijest o Natječaju publicira se u dnevnom 

tisku (Večernji list, Novi list, Slobodna 
Dalmacija), a cjelovit tekst Natječaja objavljuje 

se na web-stranicama MMPI-a: 
 

www.mmpi.hr/more/otoci
 

Natječaj se raspisuje od 2008. 
 

32 udruge ostvarile su pravo na financijsku 
potporu u 2008. godini 

30 udruga ostvarilo je pravo na financijsku 
potporu u 2009. godini 

60 udruga ostvarilo je pravo na financijsku 
potporu u 2010. godini 

 
Udruge s otoka koje su do sada sudjelovale u 

Natječaju raznolike su po svom području 
djelovanja, od sportskih, preko kulturnih, 

ekoloških, udruga narodne tehnike do udruga 
za djecu s posebnim potrebama i d r. 

 
 
 
 
 

Prijave na Natječaj dostavljaju se poštom ili u 
pisarnicu Ministarstva, Prisavlje 14, Zagreb 

 
Tel. 01/616 94 96 
Fax 01/ 616 94 38 

www.mmpi.hr/more/otoci
 
 
 

 
VAŽNO!  

 
ZANIMLJIIVIM PROJEKTIMA, IDEJAMA, 
ISKUSTVOM, ZNANJEM I TRADICIJOM 
UČINIMO JOŠ VIŠE ZA SVOJE OTOKE I 

NJIHOV BOLJITAK! 
 

Uprava za otočni i priobalni razvoj 
 

OČUVAJMO OČUVANO! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sve informacije o Natječaju  
Ministarstva mora, prometa i infrastrukture  

možete dobiti putem  
e-mail: 

sanja.smakic@mmpi.hr
 

 

 
 
 

Uprava za otočni i priobalni razvoj 
 
 
 

NAZIV NATJEČAJA 
 

 
Natječaj za prijavu projekata udruga za 

ostvarivanje prava na financijske potpore u 
okviru raspoloživih sredstava Državnog 

proračunu na poziciji 
Ministarstva mora, prometa i infrastrukture 

 
 

 
POMOĆ CIVILNOM SEKTORU 

NA OTOCIMA 
U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA OTOKA 

 
 

 OTOČNE UDRUGE  
 
 

PODRUČJE NATJEČAJA 
kultura i umjetnost 

znanost i obrazovanje 
šport 

podizanje kvalitete života 
 

http://www.mmpi.hr/more/otoci
http://www.mmpi.hr/more/otoci
mailto:sanja.smakic@mmpi.hr


ZAKONSKA PODLOGA 
 

Zakon o udrugama, članak 23.  („Narodne 
novine“ 88/01 i 11/02) 

 
Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila 

za ostvarivanje financijske potpore 
programima i projektima udruga („Narodne 

novine“ 16/07) 
 

Poslovnik o ustrojstvu, načinu rada i 
odlučivanja Povjerenstva za procjenu kvalitete 

projekata udruga i provjeru izvješća udruga 
 
 

Prijavljene projekte ocjenjuje: 
Povjerenstvo za procjenu kvalitete projekata 

udruga i provjeru izvješća udruga 
 

VIŠE O NATJEČAJU: 
 

Ukupna natječajna sredstva iznose 
500.000,00 kn 

 
Jedna udruga može se javiti na Natječaj sa 

najviše dva projekta, a ukupni  odobreni iznos 
može iznositi najviše 30.000,00 kn 

 
Na Natječaj se mogu prijaviti isključivo udruge 

koje imaju sjedište na hrvatskim otocima 
 
 
 

Raspisivanje Natječaja za 2011. g. očekuje se 
u travnju 

 

 
PRIMJERI DOBRE PRAKSE  

 
 Argonauta – 2008. 

 Upoznajmo svoj kraj I 
 

Projekt  je fokusiran 
prema osvješćivanju djece 
o kulturno-povijesnim 
vrijednostima te očuvanju i 
promociji kulturne baštine 
otoka  Murtera, kroz 
edukaciju i informiranje 
djece osnovnoškolske i 
srednjoškolske dobi. 
 
 

 
 

Ruta – 2009. 
Muliner: tradicija-znanje-edukacija 

 

 
 

Ovim projektom u potpunosti se obrađuje 
priča na relaciji vuna-muliner-uporabni 
proizvod. Muliner ili kolovrat predstavlja 

kulturološki identitet otoka Cresa, a 

pripremanje, te tkanje vune u ruralnom 
dijelu Cresa je tradicija. 

 
- CIMA – 2010. 

 
Novi ritam u Starom Gradu  

 
Projekt je namijenjen djeci od 5 do 15 

godina kao i djeci s posebnim potrebama i 
njihovim roditeljima i starateljima.Vježbe 

koje su polaznici naučili služile su im i kod 
kuće kao terapija. 

Ciljevi projekta odnosili su se na razvijanje 
psihomotorne sposobnosti djece, 
razvijanje boljeg i bržeg sistema 

koncentracije, ohrabrenje djece za 
sudjelovanje u zajedničkom radu, 

osviještenje znanja o disanju, 
unaprjeđenje govora i verbalnog izričaja. 

 

 
 

HVALA NA SURADNJI! 


