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Vizija i misija Ministarstva kulture
Društvo u kojem su sloboda kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i
medija te zaštita kulturne baštine temelj očuvanja i razvitka kulturnog i
nacionalnog identiteta u zajednici europskih naroda i Europskoj uniji jest
vizija Ministarstva kulture.
Misija Ministarstva kulture jest osiguranje normativnih, organizacijskih,
financijskih, materijalnih i drugih uvjeta za razvitak kulturnog i
umjetničkog stvaralaštva, medija, zaštitu i očuvanje kulturne baštine u
Republici Hrvatskoj te predstavljanje hrvatske kulture u Europi i svijetu i
podupiranje svestrane međunarodne kulturne suradnje.

Cilj 1. Razvoj kulturno-umjetničkog
stvaralaštva i proizvodnje te javne
komunikacije








potpora umjetničkom stvaralaštvu, poduzetništvu
i participaciji u kulturi
razvoj nezavisne kulture
poticanje razvoja izvedbenih umjetnosti
unaprjeđenje audiovizualnih djelatnosti i medija
razvoj književno-nakladničke i knjižnične
djelatnosti

Cilj 2. Zaštićena i očuvana kulturna
baština







razvoj službe zaštite i očuvanja kulturne baštine
RH
osiguran optimalni model zaštite i upravljanja
kulturnim dobrima
razvoj muzejsko-galerijske djelatnosti
razvoj arhivske službe uz osiguranje uvjeta za
redovito preuzimanje arhivskog gradiva

Strateški dokumenti za raspisivanje
javnih poziva
Strateški plan Ministarstva kulture 2015.2017.
Pravni propisi
 Zakon o financiranju javnih potreba u
kulturi
 Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa
javnih potreba u kulturi
 Zakon o kulturnim vijećima


Poziv za predlaganje programa javnih
potreba u kulturi za 2015.








rok u intervalu 1. srpnja – 20. rujna (traje do 60 dana)
objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva
kulture www.min-kulture.hr
pravo prijave imaju sve pravne i fizičke osobe
prijave online i tiskani oblik
najmanji i najveći iznos potpore do sada nisu bili
definirani

Poziv za predlaganje programa javnih
potreba u kulturi za 2016.







Kulturna vijeća vrednuju programe
jednogodišnje i trogodišnje financiranje
ugovori i isplate u 2016. godini
ukupno programi - cca 300 mil. kuna
ukupno programi OCD-a - cca 85 mil. kuna
broj programa OCD-a - cca 2100 potpora

Programska područja - prijavnice





redovita djelatnost strukovnih udruga u kulturi (kontakt: Blaz.Zilic@min-kulture.hr)
glazba i glazbeno-scenska umjetnost (kontakt: Sanja.Raca@min-kulture.hr)
kulturno-umjetnički amaterizam - glazba, folklor (kontakt: Sanja.Raca@min-kulture.hr)
dramska umjetnost te suvremeni ples i pokret (kontakt: Iva.Hraste-Soco@minkulture.hr)



vizualne umjetnosti, likovne monografije, dizajn i arhitektura (kontakt:
Eva.Brunovic@min-kulture.hr)



nove medijske kulture – inovativne kulturne i umjetničke prakse (kontakt:
Eva.Brunovic@min-kulture.hr)





knjižnična djelatnost (kontakt: Jelena.Percin@min-kulture.hr)
potpora izdavanju knjiga (kontakt: Koraljka.Sopta@min-kulture.hr)
književne manifestacije (kontakt: Marija.Budic@min-kulture.hr)

Programska područja - prijavnice


časopisi i elektroničke publikacije (kontakt: Marija.Budic@min-kulture.hr)



književni programi u okviru knjižarske djelatnosti

(kontakt: Marija.Budic@min-

kulture.hr)



potpora stranim nakladnicima za objavljivanje djela hrvatskih autora
u prijevodu na strane jezike (kontakt: Marija.Budic@min-kulture.hr)



organizacija nacionalnih nastupa na inozemnim sajmovima knjiga
(kontakt: Dubravka.Djuric-Nemec@min-kulture.hr)



zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara (kontakt: Mirna.Sabljak@minkulture.hr)



zaštita i očuvanje pokretnih, etnografskih i nematerijalnih kulturnih
dobara (kontakt: Katarina.Radatovic-Cvitanovic@min-kulture.hr)

Programska područja - prijavnice


zaštita i očuvanje arheoloških dobara (kontakt: Zoran.Wiewegh@min-kulture.hr)



muzejsko-galerijska djelatnost (kontakt: Eva.Brunovic@min-kulture.hr)



arhivska djelatnost (kontakt: Branko.Kaleb@min-kulture.hr)



digitalizacija u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj
djelatnosti (kontakt: Jelena.Rubic-Lasic@min-kulture.hr)



međunarodna kulturna suradnja (kontakt: Nevena.Tudor-Perkovic@min-kulture.hr)



informatizacija ustanova kulture (kontakt: Jasminka.Drazenovic@min-kulture.hr)



investicijske potpore (kontakt: Blaz.Zilic@min-kulture.hr)

Temelj i uvjeti za područje knjige i
nakladništva















Zakon o državnim potporama
Smjernice politike državnih potpora za razdoblje 2014. –
2016.
Ugovor o funkcioniranju Europske unije (članci 107., 108.
i 109.)
pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost
objava na www.min-kulture.hr
trajanje: do 60 dana
prijave online i tiskani oblik
ukupno programi OCD-a – cca 7,5 mil. kuna
broj programa – cca 300 programa

Posebni natječaji









Program Poduzetništvo u kulturi za 2015.
Program Ruksak (pun) kulture za 2016.
Otkup vrijednih knjiga u 2015.
Programi HAVC-a
Program neprofitnih medija za 2015..
Program Kreativna Europa

Poduzetništvo u kulturi











objava u ožujku u trajanju od 30 dana
potpora malim i srednjim poduzetnicima (trgovačka
društva, obrti, (privatne) ustanove i umjetničke
organizacije
ukupni proračun 1,5 mil. kuna; OCD – 0,6 mil. kn
prijava online i u tiskanom obliku
potpora za knjigu i nakladništvo te izvedbene i vizualne
(likovne) umjetnosti
potpore od 20.000 do 100.000 kn
namjene: nabava novih tehnologija, zapošljavanje,
marketing i e-knjiga
kontakt: Stipe.Buljan@min-kulture.hr

Ruksak (pun) kulture za 2016.













umjetničko-edukativni programi
zajednička inicijativa Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti,
obrazovanja i sporta te zajedničko ulaganje u području kulture i
području obrazovanja
objava u studenom 2015. na www.min-kulture.hr
pravo prijave imaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost
u kulturi
programi za vrtiće, osnovne i srednje škole
proračun 0,5 mil. kuna
naknade definirane u Odluci o sadržaju programa Ruksak (pun)
kulture te visini naknade za poslove i rad na njegovu ostvarivanju
(http://www.minkulture.hr/default.aspx?id=9345)
kontakt: Maja.Zrncic@min-kulture.hr

Otkup vrijednih knjiga i časopisa










16. veljače – 14. studenoga
sve pravne osobe koje su registrirane za obavljanje
nakladničke djelatnosti u RH i autori vlastitih izdanja
prijava online i u tiskanom obliku
otkupljene knjige i časopisi namijenjeni su fondovima
narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj
otkupljuju se djela suvremene domaće književnosti i
publicistike, djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu
kulturu, znanost i umjetnost, prijevodi suvremene
svjetske književnosti, znanosti i umjetnosti
kontakt: Morana.Amulic@min-kulture.hr

Hrvatski audiovizualni centar
Javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u
2015. godini
 raspisan 14. siječnja do 31. prosinca 2015.
 dva roka za razmatranje prijava:
- 27. ožujka 2015.
- 25. rujna 2015.
 OCD okvirno 3 mil. kuna; 45 potpora
 svi uvjeti natječaja nalaze se na www.havc.hr
Javni poziv za poticanje komplementarnih djelatnosti
 okvirno 6,5 mil. kuna; 130 potpora
 natječaj u drugoj polovici godine (rujan) za 2016. godinu


kontakt: ured.ravnatelja@havc.hr
tel: +385 1 6041 080

Program neprofitnih medija za 2015.


•
•

•
•


•
•

•

Program ugovaranja novinarskih radova u neprofitnim
medijima
objava Javnog poziva - 24.2.
proračun - 296.905,00 kn
broj potpora - 35 novinarskih stipendija
pravo prijave imaju nezaposleni novinari, odnosno neprofitni mediji
koji će objaviti novinarske radove
Program dodjele bespovratnih sredstava neprofitnim medijima
objava Javnog poziva - svibanj 2015.
proračun – okvirno 3.214.603,00 kn
pravo prijave imaju neprofitni mediji (kako su Zakonom o
elektroničkim medijima)

Udio sredstava odobrenih za OCD-ove
u 2013.
Organizacije civilnog
društva
23%

Ostali tipovi pravnih i
fizičkih osoba
77%

Odnos sredstava dodijeljenih OCD-ovima
za kulturnu baštinu i „živu kulturu”

Zaštita i očuvanje
kulturne baštine (OCD)
40%

Razvoj kulturnog i
umjetničkog
stvaralaštva,
proizvodnje i javne
komunikacije (OCD)
60%

Hvala na pažnji!
Pitanja?

stipe.buljan@min-kulture.hr

