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Zagreb, 27. veljače 2015.

Pravni akti na temelju kojih se raspisuju
natječaji i javni pozivi:
 Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima

izvan Republike Hrvatske (NN 124/11 i 16/12),
 Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu
raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (NN 15/17)
 Strateški plan Državnog ureda za Hrvate izvan
Republike Hrvatske za razdoblje 2015.-2017.
(www.hrvatiizvanrh.hr)
 Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za
ostvarivanje financijske potpore programima i
projektima udruga (NN, 16/07)

Natječaj za prijavu programa i projekata
udruga hrvatske nacionalne manjine
 cilj je osnažiti hrvatsku manjinsku zajednicu u

domicilnim državama u ostvarivanju manjinskih prava
te podići razinu njihove etničke, vjerske, kulturne i
jezične samosvijesti
 sredstva dodijeljena na temelju provedenog javnog
natječaja raspoređuju se putem veleposlanstava
Republike Hrvatske u 12 europskih zemalja gdje su
Hrvati nacionalna manjina: Austriju, Bugarsku, Crnu
Goru, Češku, Italiju, Kosovo, Mađarsku, Makedoniju,
Rumunjsku, Slovačku, Sloveniju i Srbiju

Natječaj za prijavu programa i projekata
hrvatskog iseljeništva
 cilj je osnažiti suradnju s udrugama i institucijama

iseljenih Hrvata prvenstveno na području kulture,
obrazovanja i znanosti, kao i na drugim područjima te
razmjenjivati hrvatsko kulturno stvaralaštvo i baštinu
 udruge i zajednice hrvatskog iseljeništva putem ovog
natječaja mogu ostvariti dvije vrste potpora:
1) potporu društvenim i kulturnim djelatnostima te
kulturno-umjetničkom amaterizmu
2) potporu nakladničkoj djelatnosti u izdavanju
časopisa, publikacija i ostalih javnih glasila na
hrvatskom jeziku

Natječaj za prijavu programa i projekata
nakladničke djelatnosti neprofitnih
organizacija hrvatskog iseljeništva
 cilj je unaprijediti suradnju s udrugama i institucijama

iseljenih Hrvata putem programa i projekata koji
nadopunjuju i proširuju zadovoljavanje općih i javnih
potreba u području nakladničke djelatnosti
 neprofitne organizacije hrvatskog iseljeništva (udruge
građana, zaklade, ustanove i ostale organizacije koje
ne ostvaruju dobit ili profit za svoj rad) putem ovog
natječaja mogu ostvariti:
● potporu nakladničkoj djelatnosti u izdavanju časopisa,
publikacija i ostalih javnih glasila na hrvatskom jeziku

Natječaj za prijavu programa i projekata
Hrvata u Bosni i Hercegovini
 cilj je zaštititi prava Hrvata kao konstitutivnog i

ravnopravnog naroda u Bosni i Hercegovini te
osigurati njihov povratak i održivi ostanak u BiH
 natječaj je usmjeren na financiranje kulturnih,
obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih
programa i projekata hrvatskih udruga i institucija koji
su od šireg interesa i značaja za društvenu zajednicu
 potrebno je također naglasiti da ovaj vid financijske
pomoći predstavlja razvojnu suradnju i humanitarnu
pomoć inozemstvu, što je itekako važno za
međunarodni ugled Republike Hrvatske u svijetu

Javni poziv za prijavu posebnih potreba i
projekata od interesa za Hrvate izvan RH
 ciljevi: promicanje veza i jačanje suradnje Republike

Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanje
hrvatskog identiteta i promicanje hrvatskog jezika, kulture
i tradicije te jačanje položaja hrvatskog naroda izvan
Republike Hrvatske, kao i pomoć ugroženim pojedincima –
pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske
 prijave za dobivanje financijske potpore u svrhu
ispunjavanja obuhvaćaju sljedeća područja:
a) projekti i aktivnosti iz kulture, obrazovanja, znanosti,
sporta i ostalih područja
b) pomoć ugroženim pojedincima – pripadnicima
hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske.

Javni poziv za dodjelu naknada/stipendija
za učenje hrvatskoga jezika u RH
 ciljevi:

upoznavanje i njegovanje hrvatske kulture,
nacionalnog identiteta te promicanje suradnje i
povezanosti između Republike Hrvatske s iseljenim
Hrvatima i njihovim potomcima → potiče se povratak
hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u RH
 naknade za učenje hrvatskoga jezika dodjeljuju se
pripadnicima hrvatskoga naroda s prebivalištem izvan RH,
njihovim supružnicima, kao i prijateljima RH
 tečaj hrvatskoga jezika održava se na filozofskim
fakultetima u Zagrebu, Splitu i Rijeci
 u ovoj ak. god. kandidati dolaze iz 24 države, s 5
kontinenata, a najveći broj iz zemalja Južne Amerike

Natječaj za dodjelu stipendija redovnim
studentima - pripadnicima hrvatskog
naroda izvan Republike Hrvatske
 stipendije se dodjeljuju za upis ili nastavak redovnog

studija u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini (za
jednu akademsku godinu).
 ciljevi: osobni razvoj, stjecanje znanja te intelektualnih
sposobnosti i vještina → studente se potiče na upoznavanje
i njegovanje hrvatske kulture i nacionalnog identiteta
 iskoraci koji su napravljeni u odnosu na na natječaje prije
2013. godine: u ak. god. 2013./14. povećan iznos godišnje
stipendije na 6.000,00 kuna te u ak. god. 2014./15.
povećan iznos godišnje stipendije na 7.000,00 kuna
(prije 2013. godine iznosila je 5.000,00 kn).

Uvjeti za prijavu pravnih osoba:
 - moraju biti registrirane i posjedovati uredno

prijavljen poslovnik o radu ili statut iz kojeg je
razvidno čime se organizacija bavi
 - programi i projekti koje provode od posebnog su
interesa za opće/javno dobro te usmjereni na stvarne
potrebe hrvatskih zajednica u inozemstvu
 - imaju ljudske i materijane resurse potrebne za
provedbu prijavljenih programa i projekata
 - vode transparentno financijsko poslovanje*
*na Natječaj za BiH mogu se prijaviti sve pravne osobe,
a na ostale natječaje samo neprofitne organizacije

Uvjeti za prijavu fizičkih osoba
i ugroženih pojedinaca:
Fizičke osobe:
 popunjen prijavni obrazac
 životopis fizičke osobe
 popunjeni obrazac proračuna projekta
 preslika važeće identifikacijske isprave
 potvrda o nekažnjavanju fizičke osobe (izvornik ili ovjerena
preslika ne stariji od 6 mjeseci)
Ugroženi pojedinci:
 popunjen prijavni obrazac
 dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu
 preslika važeće identifikacijske isprave (prebivalište izvan
RH)
 dokaz o socijalno-materijalnom stanju

Mjesto objave i trajanje natječaja te način
prijave:
 natječaji i javni poziv se objavljuju na službenoj mrežnoj

stranici Državnog ureda www.hrvatiizvanrh.hr i putem
diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike
Hrvatske u inozemstvu (natječaji za manjine i iseljeništvo)
 trajanje natječaja i javnog poziva je najmanje trideset (30)
dana od dana objave
 prijave sedostavljaju poštom, uz napomenu "Prijava na
natječaj", nadležnim diplomatsko-konzularnim
predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu
(natječaji za manjine i iseljeništvo), odnosno Državnom
uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske (svi ostali
natječaji) ili e-poštom (natječaj za nakladništvo)

Način ocjenjivanja prijava:
 nakon komisijskog otvaranja zaprimljenih prijava,

Povjerenstvo Državnog ureda, kao i povjerenstva
imenovana pri diplomatsko-konzularnim
predstavništvima RH u inozemstvu razmatraju pristigle
prijave i prema kriterijima navedenima u javnom natječaju
sastavljaju prijedlog Odluke za financijsku potporu.
 sukladno prijedlogu navedenih povjerenstava i
raspoloživim proračunskim sredstvima predstojnica
Državnog ureda ili nadležni veleposlanici RH u
inozemstvu donose Odluku o raspodjeli sredstava za
prihvaćene programe/projekte.

Način objave prihvaćenih
programa/projekata i pravo prigovora:
 Odluka o raspodjeli sredstava za prihvaćene

programe/projekte objavljuje se na službenoj mrežnoj
stranici Državnog ureda www.hrvatiizvanrh.hr te na
internetskoj stranici nadležnog veleposlanstva Republike
Hrvatske u inozemstvu.
 Korisnici financijske potpore u roku od 30 dana od datuma
objave Odluke o prihvaćenim programima/projektima,
potpisuju s Državnim uredom ili nadležnim
veleposlanstvom RH ugovore o financijskoj potpori za
provedbu programa/projekata.
 Prigovori na rezultate natječaja mogu se dostaviti na adresu
Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske
pisanim putem u roku od osam (8) dana od datuma objave
rezultata na internetskim stranicama.

Dodatne informacije vezano za natječaje i
javne pozive:
Za sva dodatna pojašnjenja u vezi
ovih natječaja i javnih poziva zainteresirani se mogu
javiti na sljedeće adrese e-pošte:
manjina-projekti@hrvatiizvanrh.hr
iseljenistvo-projekti@hrvatiizvanrh.hr
hrvati-bih-projekti@hrvatiizvanrh.hr
programi-projekti@hrvatiizvanrh.hr
croaticum@hrvatiizvanrh.hr
stipendije@hrvatiizvanrh.hr
HVALA I UGODAN DAN!

