
R. br. Naziv tijela
Naziv javnih 

natječaja
 Vrijednost Područje

Vrijednost po 

području

Okvirni broj 

planiranih 

Ugovora

Visina financijske 

podrške

 (od-do u kn)

Trajanje 

podrške

Rok za 

raspisivanje 

javnog 

natječaja

Okvirno 

razdoblje 

potpisivanja 

Ugovora

Područje kulture 60.000,00 kn
4 10.000 - 20.000

Područje kulture 20.000,00 kn 2 2.000 - 10.000

 Područje tehničke kulture, 

promicanje ljudskih prava, 

zaštita zdravlja, socijalne 

usluge,humanitarna 

djelatnost, zaštita i 

promicanje prava OSI i 

djece s teškoćama u 

razvoju, starijih i nemoćnih, 

zaštita,briga i neformalno 

obrazovanje djece i mladih, 

zaštita civilnih invalida rata, 

zaštita i promicanje prava 

manjinskih društvenih 

skupina,zaštita okoliša i 

prirode (ekologija) održiv 

razvoj, poticanje i razvoj 

socijalnog poduzetništva, 

promicanje vrijednosti 

Domovinskog rata i 

antifašizma, razvoj 

demokratske političke 

kulture

30.000,00 kn 3 3.000 - 10.000

225.000,00

Upravni odjel za 

gospodarstvo, 

društvene 

djelatnosti, 

stambene, 

pravne i opće 

poslove

2. 50.000,00 kn

SVEUKUPNA VRIJEDNOST

siječanj /

veljača 2018.

ožujak/listop

ad 2018. 

odnosno do 

iskorištenosti 

osiguranih 

sredstava

do 

31.12.2018.

Javni natječaj za 

dodjelu 

financijskih 

potpora za 

sufinanciranje 

udruga od 

interesa za Grad 

Dugu Resu koje 

svoje projekte 

apliciraju na 

natječaje fondova 

EU i druge 

donatorske 

natječaja

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za 

financiranje programa/projekata udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2018. godini iz Proračuna Grada

veljača/

ožujak 2018.

Područje tehničke kulture i 

informatike, zaštita i 

promicanje ljudskih prava, 

zaštita zdravlja, socijalne 

usluge i humanitarna 

djelatnost, zaštita i 

promicanje prava OSI i 

djece s teškoćama u 

razvoju, starijih i nemoćnih, 

zaštita,briga i neformalno 

obrazovanje djece i mladih, 

zaštita civilnih invalida rata, 

zaštita i promicanje prava 

manjinskih društvenih 

skupina,zaštita okoliša i 

prirode, održiv razvoj, 

poticanje i razvoj socijalnog 

poduzetništva, promicanje 

vrijednosti Domovinskog 

rata i antifašizma, razvoj 

demokratske političke 

kulture

115.000,00 kn 17 2.000 - 30.000

175.000,00 kn1.

Upravni odjel za 

gospodarstvo, 

društvene 

djelatnosti, 

stambene, 

pravne i opće 

poslove

Javni natječaj za 

dodjelu 

financijskih 

potpora za 

programe/projekte 

udruga od 

interesa za Grad 

Duga Resu

do 

31.12.2018.
siječanj 2018.


