Natječaj za financijske potpore projektima
udruga u području izvaninstitucionalnoga
odgoja i obrazovanja djece i mladih
u školskoj godini 2011./2012.

Zagreb, 28. ožujka 2011.
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PRAVILA ZA SUFINANCIRANJE
projekata organizacija civilnoga
društva
•

•
•
•

•

Broj projekata koji će se sufinancirati utvrđuje se na temelju
rezultata natječaja pojedinih projekata te raspoloživih sredstava iz
dijela prihoda od igara na sreću kojima se sufinanciraju projekti koji
pridonose razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.
U školskoj godini 2011./2012. očekuje se da će se financirati oko
100 projekata u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 kuna.
Objava natječaja tijekom travnja/svibnja – trajanje 30-35 dana.
Pravo prijave imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama i
koje su upisane u Registru neprofitnih organizacija i koje
kontinuirano djeluju najmanje (1) godinu.
Udruga može prijaviti samo jedan projekt
2

•

•

Sufinancirat će se samo one pravne osobe ovlaštene za provedbu
projekta (u daljnjem tekstu: Nositelj projekta) koji vode uredno
financijsko poslovanje te uredno izvršavaju sve ugovorne obveze za
prethodno odobrene potpore.
Projekt koji je od osobitog interesa za opće dobro/javno u RH
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Zahtjev za sufinanciranje
Projekt za financijsku potporu udrugama u području
izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja iz sredstava
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za školsku godinu
2011./2012. prijavljuje se ispunjavanjem i slanjem elektroničkih
obrazaca na stranici http://eobrasci.mzos.hr/ te slanjem ispisanih,
ovjerenih i potpisanih elektroničkih obrazaca i priloga na adresu
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
• Natječajna dokumentacija, koja se šalje isključivo preporučenom
poštom, sastoji se od obveznoga i neobveznoga dijela.
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Obvezna natječajna dokumentacija za prijavu
projekta je:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

ovjereni i potpisani ispis elektroničkoga obrasca PODACI O UDRUZI;
ovjereni i potpisani ispis elektroničkoga obrasca PODACI O PROJEKTU UDRUGE;
ovjereni i potpisani ispis elektroničkoga obrasca PRORAČUN PROJEKTA UDRUGE;
ovjereni i potpisani ispis elektroničkoga obrasca ŽIVOTOPIS VODITELJICE/
VODITELJA PROJEKTA;
izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske koji nije stariji od 30 dana i obrazac
iz Registra neprofitnih organizacija;
preslika važećega statuta udruge na kojem se nalazi ovjerena potvrda nadležnoga
registracijskog tijela o sukladnosti statuta sa Zakonom o udrugama;
uvjerenje o nekažnjavanju (koje nije starije od 30 dana) odgovorne osobe udruge
koja ima ovlast s Ministarstvom potpisati ugovor o financijskoj potpori;
preslika financijskoga izvješća o poslovanju udruge u 2010. godini koju je
ovjerio Državni ured za reviziju (dostavljaju udruge koje su u obvezi sastaviti
financijsko izvješće) ili preslika odluke o nesastavljanju financijskog izvješća
koju je usvojilo upravljačko tijelo podnositelja te preslika Knjige primitaka i
izdataka za 2010. godinu (dostavljaju udruge koje nisu obveznici sastavljanja
financijskih izvješća);
dokaz o (eventualnome) sufinanciranju projekta od jedinica lokalne ili područne
(regionalne) samouprave ili nekih drugih izvora sufinanciranja.
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Neobvezna dokumentacija za prijavu projekta je:
• ovjereni i potpisani ispis elektroničkog obrasca IZJAVA
O PARTNERSTVU;
• pisma namjere koja potvrđuju i objašnjavaju suradnju
udruge s lokalnim ustanovama, organizacijama,
udrugama i/ili savezima udruga te s jedinicama lokalne ili
područne (regionalne) samouprave u provedbi
prijavljenoga projekta;
• pisma preporuke (npr. lokalne samouprave,
ministarstava, institucija u zemlji i inozemstvu, drugih
donatora i sl.);
• zapisi, publikacije, novinski članci te drugi materijali koji
prikazuju rad udruge i u izravnoj su vezi s prijavom
projekta.
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Procjena zahtjeva za sufinanciranje
•

•

•
•
•
•
•

Procjenu prijavljenih projekata obavljaju stručna radna tijela Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa. U tu svrhu, svake se godine osnivaju stručne radne skupine za
ocjenu općih uvjeta prijava (formalnih uvjeta), ocjenu projekata te Povjerenstvo za
provedbu Natječaja.
Prijava projekta koji ne udovoljava općim (formalnim) uvjetima natječaja kao što su
primjerice zakašnjele prijave, prijave koje ne sadrže svu natječajem propisanu,
potpisanu i ovjerenu dokumentaciju, ili prijave podnesene na neki drugi način,
odnosno suprotno uvjetima iz ovoga natječaja, neće se razmatrati, o čemu će udruge
biti posebno obaviještene.
Ocjenu kvalitete projekta i prijedlog za financijsku potporu projektu dat će stručne
radne skupine (svaki projekt ocjenjivat će po tri člana).
Povjerenstvo za provedbu Natječaja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
razmotrit će prijedloge stručnih radnih skupina i oblikovati konačan prijedlog odluke
za financijske potpore.
Svaka udruga čiji je projekt ocjenjivan ima mogućnost uvida u ocjenu projekta, a
dobiva i pisanu obavijest.
Državni tajnik, po ovlasti ministra znanosti, obrazovanja i športa, sukladno prijedlogu
Povjerenstva i raspoloživim sredstvima, donijet će konačnu odluku o raspodjeli
sredstava.
Ugovore o financijskoj potpori s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa udruge
su obvezne potpisati najkasnije 30 dana nakon objave rezultata Natječaja na mrežnoj
stranici Ministarstva.
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KRITERIJI ZA DONOŠENJE ODLUKE O SUFINANCIRANJU

•

PROJEKATA
Svaki projekt prolazi tri razine ocjenjivanja:
– razina: radna skupina za procjenu općih (formalnih) uvjeta Natječaja
obavlja uvid u dostavljenu dokumentaciju (pravilno ispunjeni i poslani
elektronički obrasci te u pisanom obliku dostavljena dokumentacija i,
eventualni, prilozi
– razina : stručne radne skupine razmatraju samo one projekte koji su
zadovoljili opće uvjete Natječaja. U svakoj stručnoj radnoj skupini su tri
člana/ice koji samostalno procjenjuju svaki od projekata iz određenoga
područja/potpodručja aktivnosti i predlažu iznose za provedbu
projekata. Njihove se ocjene (bodovi) zbrajaju, a na temelju aritmetičke
sredine dobiva se bodovna vrijednost određenoga projekta. Nakon toga
se izrađuje popis udruga i njihovih projekata, odnosno „rang lista“ koja
se formira po načelu od najviše do najniže ostvarenih bodova.
– razina: Povjerenstvo za provedbu Natječaja razmatra predloženi popis
projekata, vrši uvid u pojedine prijave, razmatra prijedloge
ocjena/bodova stručnih radnih skupina, kao i predložene iznose za
sufinanciranje provedbe, te na kraju utvrđuje prijedlog odluke o
financiranju projekata. Konačnu odluku donosi čelnik Ministarstva.
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Dostupnost rezultata
• Odluka će biti objavljena na mrežnoj
stranici Ministarstva (http://www.mzos.hr/).
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•

Područja aktivnosti projekata

Područje 1 - Zaštita i promicanje
ljudskih prava
-

Odgoj i obrazovanje djece i mladih za mir, ljudska
prava i demokratsko građanstvo;
- o europskim integracijama;
- o pravima nacionalnih manjina,
interkulturalizmu/multikulturalizmu;
- o pitanjima zaštite i promicanja
ravnopravnosti spolova i rodne jednakosti;
- borbu protiv korupcije;
- za zaštitu potrošača.
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Područje 2 - Preventivno djelovanje
među djecom i mladima
• Prevencija nasilja među djecom i mladima
i njihova sigurnost
• Prevencija svih oblika ovisnosti djece i
mladih
• Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece
i mladih osnaživanjem partnerstva škola –
obitelj, škola – lokalna zajednica.
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Područje 3 – Unaprjeđenje kvalitete
života djece i mladih
• Odgojno-obrazovni rad s djecom i mladima s posebnim
potrebama
• Odgoj i obrazovanje za unaprjeđivanje kvalitete života,
životnih vještina i sposobnosti
• Osposobljavanje djece i mladih za informacijske i
komunikacijske tehnologije
• Poduzetnička kultura i usvajanje novih strukovnih
tehnologija
• Zaštita i promicanje kulturnih i povijesnih dobara
• Zaštita i promicanje odgoj i obrazovanja za očuvanje
prirode i održivi razvoj
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• Prioriteti Natječaja za financijske potpore
projektima udruga koje djeluju u području
izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja
djece i mladih u školskoj godini 2011./2012.
bit će objavljeni naknadno i eventualne
izmjene u potpodručjima.
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http://www.mzos.hr
•
•
•
•

telefon: +385 (1) 4594 378
faks:
+385 (1) 4594 317
e-pošta: uduge@mzos.hr
Donje Svetice 38, 10000 Zagreb
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