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Javni natječaji/pozivi za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima Hrvata izvan Republike Hrvatske u 2022. godini
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SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

O Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Središnje tijelo državne uprave nadležno za područje odnosa između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske, osnovano 3. svibnja 2012. godine
DJELOKRUG RADA


koordinacija i nadzor aktivnosti između nadležnih ministarstava, drugih tijela državne uprave i ostalih nositelja suradnje RH s Hrvatima izvan RH,



briga za zaštitu prava i interesa Hrvata izvan RH,



briga za očuvanje i jačanje identiteta Hrvata izvan RH,



uspostavljanje, održavanje i promicanje veza s Hrvatima izvan RH,



jačanje suradnje s Hrvatima izvan RH i izrada komunikacijske strategije za Hrvate izvan RH,



obavljanje poslova za stvaranje uvjeta za povratak iseljenika/dijaspore u RH i njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život u RH u suradnji s drugim
nadležnim ministarstvima,



predlaganje politike poticanja i pomoći povratka i useljavanja,



vođenje mjera i programa za integraciju Hrvata povratnika i useljenika,



pružanje pomoći u poduzetničkim ulaganjima,



gospodarska potpora povratku i održivom opstanku Hrvata kao konstitutivnog naroda u BiH i hrvatske manjine u Republici Srbiji, Crnoj Gori i Republici Kosovo,



gospodarska potpora i drugim hrvatskim zajednicama po potrebi,



provođenje Strategije i predlaganje projekata i provedbenih planova, kao i nadzor njihove provedbe,



vođenje propisanih evidencija o Hrvatima izvan RH,



planiranje i osiguranje financijskih sredstava za programe i projekte Hrvatima izvan RH i dr.

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

O Sektoru za provedbu i nadzor programa i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske
UNUTARNJE USTROJSTVO SEKTORA


Služba za provedbu i nadzor natječaja i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske



Služba za gospodarsku suradnju

SLUŽBA ZA PROVEDBU I NADZOR NATJEČAJA I PROJEKATA HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE - JAVNI NATJEČAJI/POZIVI ZA 2022.



Javni natječaj za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski
narod u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu



Javni natječaj za prijavu programa/projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2022. godinu



Javni natječaj za prijavu programa/projekata organizacija hrvatskog iseljeništva u prekomorskim i europskim državama u svrhu ostvarenja financijske
potpore za 2022. godinu



Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2022.
godinu

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Pravni temelj i okvir za planiranje i objavljivanje javnih natječaja/poziva


Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN, 124/11 i 16/12)



Strategija o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske



Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2020. - 2022.



Godišnji plan rada Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za 2022.



Pravila za provedbu javnih natječaja/poziva



Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2022. (NN, 23/22)



Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN, 26/15
i 37/21)

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Javni natječaj za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih,
poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i
Hercegovini za 2022. godinu
Pravni temelj

Pravila o uvjetima, kriterijima i postupku za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i
ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini

Ciljna kategorija Hrvata izvan RH

Pripadnici suverenog i konstitutivnog hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini (Hrvati u Bosni i Hercegovini)

Glavni ciljevi

Povezivanje s Hrvatima u BiH, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune jednakopravnosti kao
konstitutivnog naroda u BiH

Financijski okvir (u kn)

32.500.000,00

Prihvatljivi prijavitelji

Registrirane pravne osobe sa sjedištem u BiH koje djeluju najmanje 2 godine zaključno s danom objave Javnog natječaja

Planirana objava

travanj 2022.

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Javni natječaj za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih,
poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i
Hercegovini za 2022. godinu
PRIORITETI FINANCIRANJA
izgradnja, obnova i opremanje ustanova kulture te zaštita i obnova spomenika kulture, kao i podrška najznačajnijim kulturnim manifestacijama

potpora javnim glasilima na hrvatskom jeziku koja osiguravaju pravo na informiranje
nabava knjiga i časopisa hrvatskih nakladnika za škole (od osnovne škole do sveučilišta) i narodne knjižnice te potpora nakladničkoj djelatnosti u izdavanju djela od
temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i časopisa od kulturološkog značenja
izgradnja, obnova i opremanje obrazovnih ustanova (od predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, učeničkih i studentskih domova do sveučilišta) te izrada
programa i projekata za izvođenje nastave na hrvatskom jeziku
izgradnja, obnova i opremanje zdravstvenih i socijalnih ustanova te nabava opreme za liječenje, zaštitu i očuvanje zdravlja
infrastrukturni projekti i drugi projekti usmjereni na stvaranje preduvjeta za održivi povratak i opstanak Hrvata u Bosni i Hercegovini
 potpora ratarstvu, stočarstvu, voćarstvu, maslinarstvu, vinogradarstvu, pčelarstvu, ribarstvu i to za operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva, kupnja
poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, kupnja rasplodnog podmlatka uzgojno valjanih domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,
podizanje novih i restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, izgradnja, adaptacija i opremanje zatvorenih i zaštićenih prostora i objekata i drugih ulaganja u
području poljoprivrede
NAPOMENA: Prednost u dobivanju financijske potpore imat će programi i projekti koji će proizvoditi dugoročnije učinke za opstojnost hrvatskoga naroda u Bosni i
Hercegovini, programi i projekti koji se provode u partnerstvu s pravnim osobama iz Republike Hrvatske u smislu prekogranične suradnje, programi i projekti koje
financijski podupire lokalna zajednica, programi i projekti koji uključuju opstojnost i stabilnost ustanova te stvaranje i očuvanje radnih mjesta, kao i programi i
projekti kod kojih je vidljiva jasna provedivost i održivost.

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Postupak provedbe javnog natječaja - BiH


Objava Javnog natječaja na mrežnim stranicama SDUHIRH-a s rokom dostave prijava 30 dana od dana objave Javnog natječaja



Obrada pristiglih prijava te izrada prijedloga Odluke o raspodjeli sredstava od strane međuresornog Povjerenstva (5 članova SDUHIRH, MVEP, MKM, MZO, MZ) koje imenuje Vlada Republike Hrvatske



Donošenje konačne Odluke o raspodjeli sredstava od strane Vlade Republike Hrvatske



Potpisivanje ugovora o financijskoj potpori za provedbu programa/projekata

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Javni natječaj za prijavu programa/projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine u
svrhu ostvarenja financijske potpore za 2022. godinu
Pravni temelj

Pravila o financiranju programa/projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine

Ciljna kategorija Hrvata izvan RH

Pripadnici hrvatske nacionalne manjine u europskim državama (hrvatska manjina)

Glavni ciljevi

Osnaživanje hrvatske manjinske zajednice u ostvarivanju manjinskih prava sa svojim etničkim, jezičnim, kulturnim i vjerskim
obilježjima te jačanje njihova zajedništva i položaja u političkom i društvenom životu domicilne države putem veleposlanstava
RH u 12 europskih država gdje su Hrvati nacionalna manjina: Austrija, Bugarska, Crna Gora, Češka, Italija, Kosovo,
Mađarska, Sjeverna Makedonija, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija

Financijski okvir (u kn)

9.500.000,00

Prihvatljivi prijavitelji

Organizacije hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih država s hrvatskom nacionalnom manjinom: udruge, zaklade,
ustanove i ostale organizacije čije aktivnosti pridonose zadovoljavanju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta
definiranih strateškim dokumentima Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Sredstva se iznimno dodjeljuju organizacijama koje su registrirane i sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Planirana objava

ožujak 2022.

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Javni natječaj za prijavu programa/projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine u
svrhu ostvarenja financijske potpore za 2022. godinu
PRIORITETNA PODRUČJA FINANCIRANJA
1.RAZVOJ ORGANIZACIJA HRVATSKE NACIONALNE MANJINE (ulaganje u organizacijski razvoj i stabilizaciju organizacije, podrška izgradnji kapaciteta
u svrhu daljnjeg djelovanja organizacije i obavljanja njene osnovne djelatnosti i dr.),
2.KULTURA (očuvanje hrvatskog kulturnog stvaralaštva i baštine, poticanje kulturnih djelatnosti na hrvatskome jeziku te kulturno-umjetničkog amaterizma
hrvatske manjinske zajednice u inozemstvu, nakladnička i izdavačka djelatnost, izdavanje časopisa, publikacija i ostalih javnih glasila na hrvatskome jeziku u
svrhu očuvanja hrvatskog jezika, kulture i identiteta, televizijske i radio emisije te internetski portali namijenjeni informiranju hrvatske manjinske zajednice u
inozemstvu i dr.),
3.OBRAZOVANJE I ZNANOST (odgojni, obrazovni i znanstveni programi/projekti usmjereni na poduku, očuvanje i njegovanje hrvatskog jezika, sustavno
istraživanje i proučavanje hrvatske nacionalne manjine i dr.),
4.ŠPORT (športske manifestacije, natjecanja i susreti od osobitog interesa za promociju hrvatskog športa i dr.),
5.TURIZAM (programi/projekti i aktivnosti organizacija u svrhu promicanja hrvatskog turizma, promicanje kulturnog turizma i dr.),
6.OSTALA PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI (programi/projekti i aktivnosti organizacija iz područja koja nisu utvrđena u prioritetnim područjima od
1 do 5, a od interesa su za očuvanje nacionalnog identiteta i jačanje odnosa između hrvatske manjinske zajednice u inozemstvu i domovinske Hrvatske).

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Postupak provedbe javnog natječaja - hrvatska nacionalna manjina


Objava Javnog natječaja na mrežnim stranicama SDUHIRH-a, MVEP i nadležnih veleposlanstava Republike Hrvatske u 12 europskih
država u kojima se nalazi hrvatska nacionalna manjina s rokom dostave prijava 30 dana od dana objave Javnog natječaja



Zaprimanje i obrada pristiglih prijava od strane Povjerenstva imenovanog pri svakom nadležnom veleposlanstvu Republike Hrvatske u
12 europskih država (provjera ispunjavanja formalnih uvjeta Javnog natječaja)



Povjerenstvo SDUHIRH-a razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne uvjete Javnog natječaja sukladno kriterijima koji su
propisani Javnim natječajem te daje prijedlog državnom tajniku za odobravanje financijskih sredstava za programe/projekte



Državni tajnik donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte te se ista objavljuje na mrežnim stranicama
SDUHIRH-a, MVEP i nadležnih veleposlanstava Republike Hrvatske u 12 europskih država



Potpisivanje ugovora o dodjeli financijske potpore

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Javni natječaj za prijavu programa/projekata organizacija hrvatskog iseljeništva u
prekomorskim i europskim državama u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2022. godinu
Pravni temelj

Pravila o financiranju programa/projekata organizacija hrvatskog iseljeništva u prekomorskim i europskim državama

Ciljna kategorija Hrvata izvan RH

Hrvati iseljenici u prekomorskim i europskim državama i njihovi potomci (hrvatsko iseljeništvo/dijaspora)

Glavni ciljevi

Osnaživanje suradnje s udrugama i institucijama iseljenih Hrvata na području kulture, obrazovanja, znanosti i na drugim
područjima te razmjenjivanje hrvatskog kulturnog stvaralaštva i baštine

Financijski okvir (u kn)

6.400.000,00

Prihvatljivi prijavitelji

Organizacije hrvatskog iseljeništva u prekomorskim i europskim državama: udruge, zaklade, ustanove i ostale organizacije čije
aktivnosti pridonose zadovoljavanju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim dokumentima
Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Sredstva se iznimno dodjeljuju organizacijama koje su registrirane i sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Planirana objava

rujan 2022.

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Javni natječaj za prijavu programa/projekata organizacija hrvatskog iseljeništva u
prekomorskim i europskim državama u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2022. godinu
PRIORITETNA PODRUČJA FINANCIRANJA
1.RAZVOJ ORGANIZACIJA HRVATSKOG ISELJENIŠTVA (ulaganje u organizacijski razvoj i stabilizaciju organizacije, podrška izgradnji kapaciteta u svrhu
daljnjeg djelovanja organizacije i obavljanja njene osnovne djelatnosti i dr.),
2.KULTURA (očuvanje hrvatskog kulturnog stvaralaštva i baštine, poticanje kulturnih djelatnosti na hrvatskome jeziku te kulturno-umjetničkog amaterizma
hrvatskih zajednica u iseljeništvu, nakladnička i izdavačka djelatnost, izdavanje časopisa, publikacija i ostalih javnih glasila na hrvatskome jeziku u svrhu
očuvanja hrvatskog jezika, kulture i identiteta, televizijske i radio emisije te internetski portali namijenjeni informiranju hrvatskog iseljeništva i dr.),
3.OBRAZOVANJE I ZNANOST (odgojni, obrazovni i znanstveni programi/projekti usmjereni na poduku, očuvanje i njegovanje hrvatskog jezika, sustavno
istraživanje i proučavanje hrvatskog iseljeništva i dr.),
4.ŠPORT (športske manifestacije, natjecanja i susreti od osobitog interesa za promociju hrvatskog športa i dr.),
5.TURIZAM (programi/projekti i aktivnosti organizacija u svrhu promicanja hrvatskog turizma, promicanje kulturnog turizma i dr.),
6.OSTALA PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI (programi/projekti i aktivnosti organizacija iz područja koja nisu utvrđena u prioritetnim područjima od
1 do 5, a od interesa su za očuvanje nacionalnog identiteta i jačanje odnosa između iseljene i domovinske Hrvatske).

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Postupak provedbe javnog natječaja - iseljeništvo


Objava Javnog natječaja na mrežnim stranicama SDUHIRH-a, MVEP i nadležnih veleposlanstava Republike Hrvatske s rokom
dostave prijava 30 dana od dana objave Javnog natječaja



Zaprimanje i obrada pristiglih prijava od strane Povjerenstva imenovanog pri svakom nadležnom veleposlanstvu Republike Hrvatske
(provjera ispunjavanja formalnih uvjeta Javnog natječaja)



Povjerenstvo SDUHIRH-a razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne uvjete Javnog natječaja sukladno kriterijima koji su
propisani Javnim natječajem te daje prijedlog državnom tajniku za odobravanje financijskih sredstava za programe/projekte



Državni tajnik donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte te se ista objavljuje na mrežnim stranicama
SDUHIRH-a, MVEP i nadležnih veleposlanstava Republike Hrvatske



Potpisivanje ugovora o dodjeli financijske potpore

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike
Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2022. godinu
Pravni temelj

Pravila o financiranju posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Ciljna kategorija Hrvata izvan
RH

Hrvati u Bosni i Hercegovini
Hrvatska nacionalna manjina
Hrvatsko iseljeništvo/dijaspora

Glavni ciljevi

Promicanje veza i jačanje suradnje RH s Hrvatima izvan RH, očuvanje hrvatskog identiteta i promicanje
hrvatskog jezika, kulture i tradicije te jačanje položaja hrvatskog naroda izvan RH te pomoć ugroženim
pojedincima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan RH

Financijski okvir (u kn)

7.979.464,00

Prihvatljivi prijavitelji

Neprofitne organizacije Hrvata izvan Republike Hrvatske i u Republici Hrvatskoj: udruge, zaklade, ustanove,
vjerske zajednice ili druge pravne osobe, za financiranje posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate
izvan Republike koji pridonose zadovoljavanju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih
strateškim dokumentima Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Fizičke osobe čiji projekti obuhvaćaju brigu za očuvanje i jačanje identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske

Ugroženi pojedinci - pripadnici hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske koji se nalaze u teškim socijalnim i
materijalnim prilikama
Ugroženi pojedinci - povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore koji žive u otežanim socijalnim,
materijalnim ili zdravstvenim okolnostima koje im onemogućuju integraciju u hrvatsko društvo
Planirana objava

1. Javni poziv - veljača 2022.
2. Javni poziv - listopad 2022.

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike
Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2022. godinu
PRIORITETNA PODRUČJA FINANCIRANJA
1.Povezivanje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske u cilju očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa hrvatskih zajednica, očuvanja
hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine,
2.Suradnja s Hrvatima izvan Republike Hrvatske u cilju poticanja hrvatskog kulturnog zajedništva, razvoja kulturnih djelatnosti na hrvatskom jeziku, poticanje
kulturne, obrazovne, znanstvene, športske i gospodarske suradnje s Republikom Hrvatskom i međusobno,
3.Pružanje socijalne, razvojne i humanitarne potpore ugroženim pojedincima i zajednicama Hrvata izvan Republike Hrvatske,
4.Poticanje povratka i integracija Hrvata izvan Republike Hrvatske i njihovih potomaka u društveni i gospodarski život Republike Hrvatske.
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Postupak provedbe javnog poziva


Objava Javnog poziva na mrežnim stranicama SDUHIRH-a s rokom dostave prijava 30 dana od dana objave Javnog poziva



Zaprimanje i obrada pristiglih prijava od strane nadležne ustrojstvene jedinice SDUHIRH-a



Povjerenstvo SDUHIRH-a razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne uvjete Javnog natječaja sukladno kriterijima koji su
propisani Javnim natječajem te daje prijedlog državnom tajniku za odobravanje financijskih sredstava za projekte



Državni tajnik donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za projekte te se ista objavljuje na mrežnim stranicama SDUHIRH-a



Potpisivanje ugovora o dodjeli financijske potpore



Ugroženim pojedincima - pripadnicima hrvatskog naroda s prebivalištem izvan RH se financijska potpora doznačuje izravno temeljem
Odluke o dodjeli financijskih sredstava



Ugroženim pojedincima - povratnicima/useljenicima iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore koji žive u otežanim socijalnim, materijalnim
ili zdravstvenim okolnostima financijska potpora doznačuje se izravno temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava
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Godišnji plan javnih natječaja/poziva za financiranje programa i projekata u 2022. godini iz
državnog proračuna Republike Hrvatske

OKVIRNI
UKUPNA VRIJEDNOST
BROJ
JAVNOG NATJEČAJA/POZIVA
PLANIRANIH
(KN)
UGOVORA

FINANCIJSKA
PODRŠKA SE
OSTVARUJE NA
ROK OD

OKVIRNI DATUM
RASPISIVANJA JAVNOG
NATJEČAJA/POZIVA

105

12 - 24 mjeseca

15. travnja 2022.

15. svibnja 2022.

kolovoz 2022.

9.500.000,00

150

12 - 24 mjeseca

15. ožujka 2022.

15. travnja 2022.

lipanj 2022.

11, 41

6.400.000,00

130

12 - 24 mjeseca

1. rujna 2022.

1. listopada 2022.

prosinac 2022.

11, 41

7.979.464,00

300

12 - 24 mjeseca

15. veljače 2022.
3. listopada 2022.

15. ožujka 2022.
3. studenog 2022.

svibanj 2022.
prosinac 2022.

NAZIV JAVNOG NATJEČAJA/POZIVA

OZNAKA AKTIVNOSTI U
DRŽAVNOM PRORAČUNU RH

IZVOR
FINANCIRANJA
(11, 41)

Javni natječaj za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih,
zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od
interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu

A862020

11, 41

32.500.000,00

Javni natječaj za prijavu programa/projekata organizacija hrvatske
nacionalne manjine u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2022.
godinu

A862011
A862018

11

Javni natječaj za prijavu programa/projekata organizacija hrvatskog
iseljeništva u prekomorskim i europskim državama u svrhu
ostvarenja financijske potpore za 2022. godinu

A862029

A862006
A862034

Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za
Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske
potpore za 2022. godinu

www.hrvatiizvanrh.gov.hr

OKVIRNI DATUM
ZAVRŠETKA
OKVIRNI DATUM
JAVNOG
ZA UGOVARANJE
NATJEČAJA/POZIVA
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Kontakti za dodatne informacije i pojašnjenja




Javni natječaj za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini
tel: 01/6444 682/669/686
e-mail: hrvati-bih-projekti@hrvatiizvanrh.hr





Javni natječaj za hrvatsku manjinu u inozemstvu
tel: 01/6444 691/669/686
e-mail: manjina-projekti@hrvatiizvanrh.hr





Javni natječaj za hrvatsko iseljeništvo
tel: 01/6444 691/669/686
e-mail: iseljenistvo-projekti@hrvatiizvanrh.hr





Javni poziv za posebne potrebe i projekte Hrvata izvan Republike Hrvatske
tel: 01/6444 653/669/686
e-mail: programi-projekti@hrvatiizvanrh.hr

www.hrvatiizvanrh.gov.hr
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HVALA VAM NA PAŽNJI!

Info dani Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske

Zagreb, 29. - 30. ožujka 2022.

