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PITANJA I ODGOVORI 

 

U skladu s točkom 6. Način prijave, Teksta Javnog natječaja za financiranje programa i projekata 

udruga iz  područja europskih integracija i fondova Europske unije iz Proračuna Grada Zagreba za 

2017., sva pitanja u vezi s Javnim natječajem za financiranje programa i projekata udruga iz područja 

europskih integracija i fondova Europske unije iz Proračuna Grada Zagreba za 2017., u daljnjem 

tekstu: Natječaj,  mogu se tijekom trajanja Natječaja poslati na e-mail: euzg@zagreb.hr , najkasnije 5 

dana prije isteka roka za predaju prijava na Natječaj. Sva postavljena pitanja s pripadajudim 

odgovorima nalazit de se, tijekom natječajnog roka, na web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr 

.Odgovori na pojedine upite u najkradem mogudem roku poslat de se izravno na adrese onih koji su 

pitanja postavili, a odgovori na najčešde postavljena objavit de se na web stranici: www.zagreb.hr  . 

Međutim, u interesu jednakog postupanja, nadležno gradsko upravno tijelo ne može dati 

prethodno mišljenje u vezi s prihvatljivosti prijavitelja/partnera, projekta ili određenih aktivnosti 

i troškova. Također pitanja, odnosno pripadajudi odgovori, ne mogu zamijeniti niti prejudicirati 

ishod pojedinih faza postupka dodjele. Slijedom navedenog, nadležno gradsko upravno tijelo nije 

u mogudnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, 

konkretnog Prijavitelja/Partnera, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično. U slučaju 

takvih pitanja, nadležno tijelo de u odgovoru, uputiti na relevantni dio dokumentacije Natječaja. 

RED. 
BROJ 

PITANJE ODGOVOR 

1. Da li je naša udruga prihvatljivi 
prijavitelj za natječaj: Javni 
natječaj za financiranje programa i 
projekata udruga iz područja 
europskih integracija i fondova 
Europske unije iz Proračuna Grada 
Zagreba za 2017? 
Naša udruga usmjerena je na 
financiranje vlastitih aktivnosti iz 
EU fondova i programa te je 
usmjerena na ostvarivanje 
poticajnih uvjeta za naše članove 
za uključivanje u EU projekte. 
 

Sukladno točki 3.1. Teksta Javnog natječaja za 
financiranje programa i projekata udruga iz  područja 
europskih integracija i fondova Europske unije iz 
Proračuna Grada Zagreba za 2017. , u daljnjem tekstu: 
Tekst Javnog natječaja, na Javni natječaj za financiranje 
programa i projekata udruga iz područja europskih 
integracija i fondova Europske unije  iz Proračuna Grada 
Zagreba za 2017. mogu se prijaviti udruge i druge 
organizacije civilnog društva, kada su one, u skladu s 
uvjetima natječaja prihvatljivi prijavitelji. 
 
Natječaj se ne odnosi na: 
- financiranje programa i projekata ustanova, udruga i 
zaklada čiji je osnivač ili suosnivač Grad Zagreb, druga 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili 
Republika Hrvatska, 
- financiranje proizvodnje i objave programskih sadržaja 
u elektroničkim publikacijama koje provode udruge i 
druge organizacija civilnog društva koje su upisane u 
Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija koje vodi 
Vijede za elektroničke medije, 
- financiranje programa i projekata javnih potreba koje 
provode udruge i koji su u pojedinim područjima 
propisani posebnim zakonima,  
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- na programe i projekte u kojima Grad Zagreb sudjeluje 
kao partner ili suorganizator,  
- dodjelu nefinancijske podrške u pravima, 
pokretninama i nekretninama namijenjene udrugama,  
- sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika 
financiranja za provedbu programa i projekata 
ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih 
izvora, 
- odobravanje financijske potpore udrugama iz razdjela 
Stručne službe Gradske skupštine Grada Zagreba, 
a kako je propisano točkom 3.2. Teksta Javnog 
natječaja, te se za isto nije mogude prijaviti. 
 

2. Molim vas da mi odgovorite putem 
maila, a ako se to zbog pravila ne 
može, možete li mi u mailu 
odgovoriti na kojoj poveznici mogu 
pronadi odgovore, jer to nije jasno 
navedeno u tekstu natječaja i ne 
mogu pronadi pitanja i odgovore 
na stranici www.zagreb.hr . 

Sve informacije vezane uz Javni natječaj za financiranje 
programa i projekata udruga iz područja europskih 
integracija i fondova Europske unije iz Proračuna Grada 
Zagreba za 2017. dostupne su na slijededoj poveznici: 
http://web1.zagreb.hr/default.aspx?id=104242  . 
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