IZDVOJENI NATJEČAJI

Javni poziv za dodjelu financijske potpore za provedbu programa koji
doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma za 2019. godinu
Nadležno tijelo:
Prihvatljivi prijavitelji:
Najniži/najviši iznos
potpore:
Cilj/svrha natječaja:

Rok za prijavu:
Više o natječaju:

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
udruge i kulturno-umjetnička društva romske nacionalne manjine koja su
registrirana u Republici Hrvatskoj
Ukupan iznos raspoloživih sredstava ovog natječaja iznosi 50.000,00 kn.
Financijska potpora dodjeljuje se za: a) Nabavu tradicionalnih instrumenata u
iznosu do 15.000,00 kn; b) Popravak postojećih tradicionalnih instrumenata u
iznosu do 10.000,00kn; c) Nabavu tradicionalnih romskih nošnji u iznosu do
30.000,00kn; d) Nabavu opreme za dramske grupe u iznosu do 10.000,00kn; e)
Nabavu materijala i pribora za likovne radionice u iznosu do 5.000,00 kn.
31. 03. 2019.
https://pravamanjina.gov.hr/vijesti/javni-poziv-za-dodjelu-financijske-potpore-zaprovedbu-programa-koji-doprinose-ocuvanju-tradicijske-kulture-roma-za-2019godinu/866

Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne
isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih
skupina za 2018./2019. godinu
Nadležno tijelo:
Program/fond:

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Državni proračun

Prihvatljivi prijavitelji:

Udruge

Najniži/najviši iznos
potpore:

Za svako prioritetno područje osiguran je zaseban iznos, a za provedbu Poziva
ukupno je osigurano je 4.000.000,00 kuna. Okvirni broj projekata koji se planira
financirati je 30 – 50.
Opći cilj Poziva:Pridonijeti povećanju socijalne uključenosti i integraciji u život
zajednice ranjivih socijalno osjetljivih skupina odnosno smanjiti i prevenirati
socijalnu isključenost
01. 04. 2019.
https://mdomsp.gov.hr/udruge-1698/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenihsmanjenju-i-prevenciji-socijalne-iskljucenosti-te-socijalnom-ukljucivanju-iintegraciji-socijalno-osjetljivih-skupina-za-2018-2019-godinu/10761

Cilj/svrha natječaja:

Rok za prijavu:
Više o natječaju:

Javni poziv za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u
Republici Hrvatskoj u 2019. godini
Nadležno tijelo:
Program/fond:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Državni proračun

Prihvatljivi prijavitelji:

Sve zainteresirane udruge i ustanove čije je djelovanje usmjereno na: odgoj i
obrazovanje djece i mladih pripadnika nacionalnih manjina i/ili organizaciju
manifestacija obilježavanja značajnih datuma za nacionalne manjine i/ili tisak
knjiga, časopisa i brošura vezanih uz tematiku nacionalnih manjina.
Indikativna vrijednost Javnoga poziva.je 280.000,00 kuna

Najniži/najviši iznos
potpore:
Cilj/svrha natječaja:

Rok za prijavu:
Više o natječaju:

Predmet Javnoga poziva za dodjelu sredstava za sufinanciranje posebnih programa
nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2019. godini je prikupljanje prijava
posebnih programa nacionalnih manjina i to prema grupama kako je navedeno u
Pozivu
01. 04. 2019.
https://mzo.hr/hr/javni-poziv-za-sufinanciranje-posebnih-programa-nacionalnihmanjina-u-republici-hrvatskoj-u-2019

Poziv za prijavu projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti
prava starijih osoba u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za
2019. godinu
Nadležno tijelo:
Program/fond:

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Državni proračun

Prihvatljivi prijavitelji:

Udruge

Najniži/najviši iznos
potpore:
Cilj/svrha natječaja:

Za svako prioritetno područje osiguran je zaseban iznos, a za provedbu Poziva
ukupno je osigurano 7.500.000,00 kuna.
Opći cilj ovog Poziva je podržati projekte koji pridonose provedbi prethodno
navedenih strateških dokumenata s ciljem ublažavanja socijalne isključenosti i
uključivanja starijih osoba u život zajednice.
08. 04. 2019.
https://mdomsp.gov.hr/natjecaji-u-2019-godini/poziv-za-prijavu-projekatausmjerenih-unaprjedjenju-kvalitete-zivota-i-zastiti-prava-starijih-osoba-u-okviruraspolozivih-sredstava-drzavnog-proracuna-za-2019-godinu/10776

Rok za prijavu:
Više o natječaju:

Natječaj za Podmjeru 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka
Nadležno tijelo:
Program/fond:
Prihvatljivi prijavitelji:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Program ruralnog razvoja RH/Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

Najniži/najviši iznos
potpore:

Intenzitet potpore iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja.
Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 € u kunskoj
protuvrijednosti.
Prihvatljiva aktivnost je dodjela namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za
financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja.

Cilj/svrha natječaja:
Rok za prijavu:
Više o natječaju:

Od 15. 03. 2019. do 15. 10. 2019.
https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-podmjeru-17-1-osiguranje-uroda-zivotinja-ibilja/

Natječaj za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja
Nadležno tijelo:
Program/fond:
Prihvatljivi prijavitelji:

Najniži/najviši iznos
potpore:
Cilj/svrha natječaja:

Rok za prijavu:
Više o natječaju:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Nacionalni program pomoći sektoru vina 2019–2023./proračun EU i Državni
proračun
Korisnici mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja su: stručne organizacije
uključene u sektor vina, organizacije proizvođača vina, udruženja organizacija
proizvođača vina, privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača,
sektorske organizacije uključene u sektor vina, javna tijela utemeljena zakonom
koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna i privatna
poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina.
Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu iznosi 250.000EUR.
Razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova
Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći
sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. sukladno uvjetima propisanim
Pravilnikom o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz
Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine.
29. 03. 2019.
https://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-mjeru-promidzba-vina-na-trzistimatrecih-zemalja/

Javni natječaj za financiranje projekta za jačanje kapaciteta stručnih radnika
u centrima za socijalnu skrb za rad s osobama s odobrenom međunarodnom
zaštitom
Nadležno tijelo:
Program/fond:
Prihvatljivi prijavitelji:

Ministarstvo unutarnjih poslova
Fond za azil, migracije i integraciju, Državni proračun
udruge i javne ustanove osnovane u RH

Najniži/najviši iznos
potpore:
Cilj/svrha natječaja:

Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 817.135,00 kuna. Broj projekta koji se
planira financirati: jedan (1).
Opći cilj ovog Natječaja je pridonijeti boljoj integraciji osoba s odobrenom
međunarodnom zaštitom u život zajednice, kao i pridonijeti njihovom aktivnom
sudjelovanju u društvenom i političkom životu u skladu sa Zakonom o socijalnoj
skrbi i Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti te najvišim međunarodnim i
europskim standardima.
10.04.2019.
http://eufondovi.mup.hr/novosti/javni-natjecaj-za-financiranje-projekta-za-jacanjekapaciteta-strucnih-radnika-u-centrima-za-socijalnu-skrb-za-rad-s-osobama-sodobrenom-medjunarodnom-zastitom/318

Rok za prijavu:
Više o natječaju:

4. Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa Interreg
Središnja Europa
Program/fond:
Prihvatljivi prijavitelji:

Program Interreg CENTRAL EUROPE/ Europski fond za regionalni razvoj
javne i privatne organizacije

Najniži/najviši iznos
potpore:
Cilj/svrha natječaja:

Alokacija za četvrti poziv iznosi oko 10 milijuna eura

Rok za prijavu:
Više o natječaju:

Ovaj Poziv za prijedloge projekata ima za cilj kapitalizirati rezultate projekata
financiranih iz programa Interreg Središnja Europa u okviru prva dva poziva, a
obuhvaća sedam tema: Industrija 4.0 / napredna proizvodnja; Socijalno
poduzetništvo; Energetski učinkovita obnova javnih zgrada u gradovima;
Niskougljična mobilnost i kvaliteta zraka u gradovima; Prilagodba klimatskim
promjenama i prevencija rizika; Kulturna baština (mjesta i zgrade) u riziku;
Dostupnost za periferna i pogranična područja p TEN-T CNC mreži / čvorovima
5. 07. 2019
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/apply.html

OSTALE INFORMACIJE
Javni pozivi: Osječko-baranjska županija dodjeljuje do 5 milijuna kuna za potpore
poljoprivrednicima
Temeljem Odluke o potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske
županije na internetskim stranicama Županije (www.obz.hr) objavljeno je dvanaest javnih poziva za
čiju je provedbu u Županijskom proračunu za 2019. godinu osigurano do 5 milijuna kuna. Javni pozivi
su otvoreni od 1. ožujka 2019. godine do utroška sredstava planiranih, a najkasnije do 1. prosinca 2019.
godine. Izvor i više informacija: http://www.obz.hr/index.php/component/k2/item/759-javni-poziviosjecko-baranjska-zupanija-dodjeljuje-do-5-milijuna-kuna-za-potpore-poljoprivrednicima

Ažurirana hrvatska verzija Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.2020.
Izvor i više informacija: https://strukturnifondovi.hr/azurirana-hrvatska-verzija-operativnog-programaucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020/

Javno savjetovanje o Prijedlogu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih
prijedloga „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u
(pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo“
Javno savjetovanje otvoreno je do 25. ožujka 2019.:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=10418
Izvor i više informacija: https://mzo.hr/hr/otvoreno-javno-savjetovanje-o-prijedlogu-kljucnihelemenata-poziva-na-dostavu-projektnih-2

Javno savjetovanje o Nacrtu Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnog
društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2019.
Javno savjetovanje otvoreno je do 26. ožujka 2019.:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=10479
Izvor i više informacija: Ured za udruge

Javno savjetovanje Europske komisije -“Evaluacija mjera ZPP-a primjenjivih na sektor
vina”
Javno savjetovanje je otvoreno do 30. svibnja 2019.:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5455226/public-consultation_hr

Natječaj „RegioStars awards“ za odabir najboljeg EU projekta
Europska komisija svake godine dodjeljuje nagrade projektima koje financira EU, a koji pokazuju
izvrsnost i nove pristupe u području regionalnog razvoja. Ti su projekti u središtu komunikacijskih
aktivnosti na razini Europe kako bi se njima inspiriralo druge regije i voditelje projekata diljem Europe.
Prijave su otvorene do 9. svibnja 2019.
Izvor i više informacija: https://ec.europa.eu/regional_policy/hr/regio-stars-awards/

Natječaj za europske društvene inovacije za 2019.: 150 000 EUR za tri inovacije kojima se
smanjuje plastični otpad
Europska komisija je otvorila natječaj za europske društvene inovacije za 2019. Tema je ovogodišnjeg
natječaja rješavanje problema plastičnog otpada, a traže se ideje i projekti u kojima se plastični otpad
smanjuje uvođenjem sustavnih promjena na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Neovisno
povjerenstvo odabrat će tri projekta kojima će se u listopadu 2019. dodijeliti po 50 000 EUR. Prijave se
mogu podnijeti do 4. travnja 2019.
Više informacija: https://bit.ly/2F6YrMD https://eusic.challenges.org/

Natječaj za dodjelu nagrade Europska prijestolnica inovacija
Ova nagrada omogućuje europskim gradovima da predstave svoj doprinos razvoju lokalnih inovacijskih
ekosustava u korist poduzeća i dobrobiti svojih građana. Natječaj je otvoren za gradove s najmanje
100.000 stanovnika, iz država članica EU-a ili pridruženih država programa Obzor 2020 – Okvirnog
programa EU-a za istraživanje i inovacije.
Prijave su otvorene do 6. lipnja 2019.
Izvor i više informacija: Europska komisija

Pozivi na podnošenje prijedloga u okviru djelovanja EU-a na promicanju i poticanju
slobode medija i pluralizma u Europi
Europska komisija dodjeljuje sredstva za financiranje tri projekta usmjerena na promicanje kvalitetnog
novinarstva te prekogranične suradnje medijskih djelatnika i tijela za samoregulaciju medija. Prvim
pozivom, vrijednim 1,2 milijuna eura, olakšat će se prekogranična mobilnost i stručna praksa za mlade
medijske djelatnike koji rade u informativnim medijima. Drugim će se uložiti 500 000 eura u
promicanje pripravništva u najvećim europskim medijskim kućama za djelatnike koji rade na
manjinskim jezicima. Trećim pozivom predviđeno je 500 000 eura za bolje razumijevanje i poticanje
suradnje među tijelima za samoregulaciju medija, koja imaju ključnu ulogu u promicanju poštovanja
standarda profesionalne etike, te za podršku njihovoj prilagodbi svijetu interneta.
Izvor i više informacija: Europska komisija

Natječaj za prijave na Europski forum za mlade stručnjake iz područja baštine
Otvoren je natječaj za prijave na Europski forum za mlade stručnjake iz područja baštine. Forum će se
održati u Zadru od 20. do 24. svibnja 2019. godine u organizaciji UNESCO-a, Europske komisije,
Hrvatskog povjerenstva za UNESCO i Ministarstva kulture u sklopu Europske godine kulturne baštine.
Zainteresirani kandidati prijavljuju se izravno UNESCO-u putem online prijavnog obrasca do 28.
ožujka 2019. u 23:59 sati, pri čemu će UNESCO po svakoj državi članici Europske unije odabrati samo
jednog predstavnika.
Izvor i više informacija: Ministarstvo kulture

Natječaje možete pratiti na sljedećim web stranicama:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/
https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCMS?op=kk&status=Otvoren
http://www.esf.hr/
https://ruralnirazvoj.hr/natjecaji/
https://euribarstvo.hr/natjecaji/
http://europazagradane.hr/
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_hr
http://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/poziv-na-podnosenje-prijedloga-zaprogram-erasmus-za-2019-godinu/
http://europskesnagesolidarnosti.hr/hr/natjecaji/
http://www.obzor2020.hr/obzor2020-natjecaji/1
https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en
https://udruge.gov.hr/natjecaji-novo/4734
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