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OSNOVNO O PROJEKTU1

Naziv Projekta
„Podrška civilnom sektoru na otocima u cilju održivog 
razvoja otoka”

Provedba Projekta 
• temeljem raspisanog Natječaj za prijavu projekata 

udruga na otocima usmjerenih na održivi razvoj 
otoka  

• Natječaj se raspisuje jednom godišnje

Područje Natječaja  
• poboljšanje kvalitete života na otocima

Provedbena jedinica 
• tijelo nadležno za otoke pri Ministarstvu 

regionalnoga razvoja i fondova Europske 
unije/Uprava za regionalni razvoj/Sektor za otoke



OSNOVNO O PROJEKTU2

Cilj Projekta

financijskom potporom omogućiti poticaj 
i razvoj civilnog sektora na otocima

Glavne smjernice

podupiranje otočnih udruga, koje djeluju
kao male organizacije kreativnih i
pozitivnih struja na otocima i donose
osvježenje i nove ideje u otočne sredine.

Podrška projektima

koji donose nove ideje, modele razvoja i
načine rješavanja postojećih problema na
otocima



GLAVNE ODREDNICE NATJEČAJA3

Naziv Natječaja:

Prihvatljivi prijavitelj su udruge koje:

• djeluju i imaju sjedište na području hrvatskih otoka najmanje 1 
godinu zaključno s danom objave Natječaja

„Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima usmjerenih na održivi
razvoj otoka u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za
2016. godinu na poziciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova
Europske unije”

• su upisane u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija 
Republike Hrvatske



GLAVNE ODREDNICE NATJEČAJA4

Natječajna sredstva u 2016. godini 

Vrijednost projekata

Datum objave Natječaja:                                Rok za dostavu prijava:

max.= 20.000,00 kuna
min.= 10.000,00 kuna 

iznose 300.000,00 kuna

7. lipnja 2016. 7. srpnja 2016.

30 dana



Prihvatljivi tipovi aktivnosti projekata

P-1 razvoj civilnog društva
P-2 kultura (kulturna baština i umjetnost)
P-3 predškolski odgoj, obrazovanje i znanost 
P-4 socijalna skrb i zdravstvo 
P-5 gospodarske aktivnosti (poljoprivreda, brodogradnja, turizam i dr.)
P-6 ekologija (zaštita okoliša i mora)
P-7 sport

PODRUČJA PROVEDBE NATJEČAJA5

Umrežavanje + povezivanje + suradnja = P1+ P2+P3+P4+P5+P6+P7



Shematski prikaz modela suradnje 

MODELI SURADNJE MEĐU PRIJAVITELJIMA6

P1

P2

P3

P4

P5

P6P7

I. međusektorska suradnja

OTOK 2

OTOK 1

OTOK 4

OTOK 3

II. međuotočna suradnja



FAZE NATJEČAJNOG POSTUPKA 7

1.

OBJAVA 
NATJEČAJA

ZATVARANJE  
NATJEČAJA

ODLUKA O 
DODJELI 
FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA

UGOVORANJE 
PROJEKATA 

2. 3. 4.

30 DANA

45 DANA

30 DANA

PROVEDBA 
PROJEKATA
+ 12 MJESECI 

7. lipnja 2016.  7. srpnja 2016.  * kolovoz 2016.  * rujan 2016.  

*Ministarstvo ima mogućnost izmjene termina sa zvjezdicom



NATJEČAJ UDRUGA NA OTOCIMA 2016. 8

Natječaj će biti objavljen na Internet stranici Ministarstva regionalnoga
razvoja i fondova Europske unije: https://razvoj.gov.hr

Natječajna dokumentacija:

• Natječaj (tekst)

• Upute za prijavitelje

 OBRASCI ZA PRIJAVU PROJEKTA

 OBRASCI ZA PROCJENU PROJEKTA

 OBRASCI ZA PROVEDBU PROJEKTA

https://razvoj.gov.hr/


Potpore otočnim udrugama

Rok za podnošenje prijava na Natječaj udruga na otocima     
usmjerenih na održivi razvoj otoka je 7. srpnja 2016. 

2016. - Podrška najkvalitetnijim projektima udruga na      
otocima! 

I ove godine projekte ocjenjuje Stručna radna skupina 
za procjenu kvalitete projekata

Inovativni i promišljeni projekti, prenošenje znanja, sklop
tradicije i novim modela rješenja uvijek su prepoznati
na Natječajima udruga na otocima!

Svim prijaviteljima želimo uspješnu prijavu projekta! 



Kontakti za pitanja vezana uz Natječaj:

marija.mioc@mrrfeu.hr
sanja.smakic@mrrfeu.hr

2016.

mailto:marija.mioc@mrrfeu.hr
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