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OVAJ POPIS JE OBJAVLJEN NA INTERNETSKOJ STRANICI GRADA ZAGREBA 18. LISTOPADA 2018. 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIGOVORA NA POPIS JE OSAM DANA OD OBJAVE ZAKLJUČNO 26. LISTOPADA 2018. 

Prigovor se podnosi gradonačelniku Grada Zagreba, u pisanom obliku, putem Ureda za programe i projekte Europske unije, Ulica Ignjata Đorđića 26, 10000 Zagreb 

 

      

  

Godina natječaja: 2018. 
 

PRIJEDLOG POPISA udruga kojima su odobrena financijska sredstva iz Grada Zagreba za 2018. 

 

 
 

 

      

  

Gradski ured: URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE 
 

 

 
 

 

      

  

Područje natječaja: Europske integracije i fondovi Europske unije 
 

 

 
 

 

      

 

Redni 
broj 

Naziv podnositelja Naziv programa/projekta 
Ukupno 

ostvareni 
broj bodova 

Obrazloženje ocjene programa i projekta Način plaćanja 

1 2 3 4 5 6 

Europske integracije i fondovi Europske unije 

1. Informiranje i educiranje o pripremi i provedbi projekta i mogućnostima korištenja sredstava iz programa i fondova Europske unije s obzirom na specifične potrebe građana i 
Grada Zagreba 

1. 
ODRAZ - Održivi razvoj 

zajednice 
Planiraj i kombiniraj!  EU politike za bolje planiranje mobilnosti u gradu 89.14 

Ocijenjeno prema kriterijima Javnog natječaja 
i načinu bodovanja sukladno Programu 
financiranja udruga iz područja Europske 
integracije i fondovi Europske unije u 2018. 

sukladno ugovoru 
o financiranju 

2. 
Forum za slobodu 

odgoja 
Projekt o EU projektima III 88.43 

Ocijenjeno prema kriterijima Javnog natječaja 
i načinu bodovanja sukladno Programu 
financiranja udruga iz područja Europske 
integracije i fondovi Europske unije u 2018. 

sukladno ugovoru 
o financiranju 

3. Udruga ZAMISLI Generacija koja dolazi IV 87.43 

Ocijenjeno prema kriterijima Javnog natječaja 
i načinu bodovanja sukladno Programu 
financiranja udruga iz područja Europske 
integracije i fondovi Europske unije u 2018. 

sukladno ugovoru 
o financiranju 

4. 
Europski edukacijski 

forum 
Imam znanje, imam struku – do novih EU prilika u punom trku! 79.00 

Ocijenjeno prema kriterijima Javnog natječaja 
i načinu bodovanja sukladno Programu 
financiranja udruga iz područja Europske 
integracije i fondovi Europske unije u 2018. 

sukladno ugovoru 
o financiranju 

5. 
UDD - Udruga za 

demokratsko društvo 
Novi EU izazovi 78.83 

Ocijenjeno prema kriterijima Javnog natječaja 
i načinu bodovanja sukladno Programu 
financiranja udruga iz područja Europske 
integracije i fondovi Europske unije u 2018. 

sukladno ugovoru 
o financiranju 
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6. 
Hrvatska škola Outward 

Bound 
Mogućnosti EU financiranja kroz Erasmus+ program za edukaciju, trening, 

mlade i sport  
77.00 

Ocijenjeno prema kriterijima Javnog natječaja 
i načinu bodovanja sukladno Programu 
financiranja udruga iz područja Europske 
integracije i fondovi Europske unije u 2018. 

sukladno ugovoru 
o financiranju 

2. Informiranje o najboljoj praksi i pozitivnim primjerima projekata zemalja članica Europske unije sufinanciranih iz programa i fondova Europske unije 

7. Mreža mladih Hrvatske Zagreb u strukturiranom dijalogu s mladima 91.29 

Ocijenjeno prema kriterijima Javnog natječaja 
i načinu bodovanja sukladno Programu 
financiranja udruga iz područja Europske 
integracije i fondovi Europske unije u 2018. 

sukladno ugovoru 
o financiranju 

 

 


