
 
Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro  

Grada Križevaca iz područja socijalne skrbi, zdravstva i humanitarnih djelatnosti koje 
provode udruge u 2019. godini 

 

 (1) Grad Križevci poziva udruge s područja Grada Križevaca koje su programski usmjerene 
na rad u području socijalne skrbi, zdravstva i humanitarnih djelatnosti da se prijave na 
financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju sektora civilnog društva u 
lokalnoj zajednici od interesa za opće dobro iz tog područja.   

(2) Udruge sukladno ovom Javnom natječaju (dalje u tekstu: Natječaj) mogu prijaviti 
program/projekt za ostvarivanje sljedećih ciljeva: 

 unapređenje zdravlja i prevencija;  
 promicanje vrijednosti Domovinskog rata; 

 zaštita i promicanje prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju;  
 zaštita i promicanje prava starijih i nemoćnih osoba; 
 jednakost i ravnopravnost te mirotvorstvo i borba protiv nasilja i diskriminacije; 

 zaštita, briga i izobrazba djece i mladih te njihovo aktivno sudjelovanje u društvu; 
 prevencija i borba protiv svih oblika ovisnosti; 

 razvoj demokratske političke kulture; 
 zaštita i promicanje prava manjinskih društvenih skupina; 
 promicanje i razvoj volonterstva, socijalnih usluga i humanitarne djelatnosti; 

 razvoj te promicanja znanosti, obrazovanja i cjeloživotnog učenja. 
 

(3) Udruge mogu prijaviti program/projekt od interesa za opće dobro Grada Križevaca iz 
područja socijalne skrbi, zdravstva i humanitarnih djelatnosti za sljedeće aktivnosti: 
 

 unaprjeđenja i očuvanja zdravlja i prevencija bolesti; 
 ranog otkrivanja zloćudnih i kroničnih bolesti; 
 unapređenja zdravlja djece i mladih; 
 socijalnog i humanitarnog karaktera za unapređenje kvalitete života osoba s 

invaliditetom i drugih ranjivih skupina u društvu; 
 socijalnog i humanitarnog karaktera za unapređenje kvalitete života hrvatskih 

vojnih invalida Domovinskog rata; 

 psihosocijalnog, zdravstvenog te humanitarnog značenja za branitelje 
Domovinskog rata, stradalnike Domovinskog rata i članove njihovih obitelji; 

 očuvanja tekovina i zaštite vrijednosti Domovinskog rata; aktivnosti prevencije i 
suzbijanja bolesti ovisnosti; 

 psihosocijalne pomoći; 
 prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži; 
 unapređenja kvalitete života djece i mladih; 
 usmjerene na poticanje volonterstva kod djece i mladih; 

 provođenja pomoći za djecu i odrasle osobe – žrtve nasilja u obitelji; 
 usmjerene na promicanje zdravlja, prevenciju bolesti, brige i skrbi o socijalnim 

potrebama te poboljšanje kvalitete života starijih i nemoćnih osoba; 
 usmjerene na razvoj demokracije, promicanje temeljnih ljudskih prava, prava 

nacionalnih manjina; 

 usmjerene na razvoj znanosti, obrazovanja i cjeloživotnog učenja; 
 usmjerene na očuvanje tradicije i običaja. 
 

(4) Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 170.000,00 kuna. 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom 
programu/projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 
30.000,00 kuna. 
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(5) Rok za podnošenje prijedloga projekata/programa je 35 dana, a završava 28. siječnja 
2019. godine. 

(6) Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan program/projekt na razdoblje provedbe do 
31. 12. 2019. godine. 

Prijavu programa/projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je programski usmjerena 
na rad u području socijalne skrbi, zdravstva i humanitarnih djelatnosti što je razvidno iz 
ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge te ispunjava sve ostale uvjete za prijavu 
navedene u Uputama za prijavitelje na Natječaj za financiranje programa i projekata od 
interesa za opće dobro Grada Križevaca iz područja socijalne skrbi, zdravstva i humanitarnih 
djelatnosti koje provode udruge u 2019. godini (dalje u tekstu: Upute za prijavitelje). 

Prije potpisa ugovora o dodjeli financijskih sredstava potrebno je priložiti dokaze da se protiv 
odgovorne osobe u udruzi i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak te da 
udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez. 
(7) Kako se može ostvariti prednost u financiranju programa/projekta i tko nema pravo 
prijave na Javni natječaj, detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje. 

(8) Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su 
zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Grada Križevaca, www. 
krizevci.hr.  

Projektne prijave, koje uključuju svu zahtijevanu natječajnu dokumentaciju (računalno 
ispunjene i vlastoručno potpisane obrasce i izjave) može se dostaviti poštom – u 
zapečaćenoj kuverti – preporučeno, putem dostavljača ili osobno; ili elektroničkom poštom. U 
slučaju slanja poštom u zapečaćenoj kuverti, u kuverti, pored tiskane verzije (s računalno 
ispunjenim i vlastoručno potpisanim obrascima i izjavama) obvezno mora biti elektronička 
verzija (na CD-u/DVD-u/USB-sticku sa svim zahtijevanim obrascima i izjavama) koja mora 
biti identična tiskanoj verziji. 
Prijave u kuvertama se šalju na sljedeću adresu: 

 
Prijave elektroničkom poštom u predmetu (subjectu) elektroničke poruke moraju sadržavati 
sljedeće podatke: 

 
a šalju se na adresu elektroničke pošte: natjecaj_udruge@krizevci.hr.  
 
U tijelu/tekstu poruke elektroničke poruke mora biti naznačeno sljedeće: 
 
„Dostavljamo projektnu prijavu na Javni natječaj za financiranje programa i projekata od 
interesa za opće dobro Grada Križevaca iz područja socijalne skrbi, zdravstva i humanitarnih 
djelatnosti koje provode udruge u 2019. godini; Naziv prijavitelja“ 
 
 

Grad Križevci 
Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro Grada 

Križevaca iz područja socijalne skrbi, zdravstva i humanitarnih djelatnosti koje 
provode udruge u 2019. godini 

Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12 
48260 Križevci 

„Ne otvarati – prijava na Javni natječaj za udruge” 

Grad Križevci 
Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro Grada 

Križevaca iz područja socijalne skrbi, zdravstva i humanitarnih djelatnosti koje 

provode udruge u 2019. godini 

http://www.uprava.krizevci.hr/
http://www.uprava.krizevci.hr/
mailto:natjecaj_udruge@krizevci.hr
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Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava 
dodatne dokumentacije, donošenje odluke o financiranju, ugovaranje, podnošenje prigovora, 
postupanje s dokumentacijom detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.  

Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti 
zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja. 

(9) Sva pitanja vezana uz natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem 
upita na sljedeću adresu: natjecaj_udruge@krizevci.hr, i to najkasnije 15 dana prije krajnjeg 
roka za dostavu projektnih prijava, sukladno Uputama za prijavitelje.  

 

UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT,  
SOCIJALNU SKRB, NACIONALNE MANJINE I TURIZAM 

mailto:natjecaj_udruge@krizevci.hr

