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PRIJEDLOG POPISA udruga kojima nisu odobrena financijska sredstva iz Proračuna Grada Zagreba za 2020. 
 

 

      

 

Godina natječaja: 
 

 

2020. 
 

  

      

 

Gradski ured: 
 

 

GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA 
 

  

      

 

Područje natječaja: 
 

    

  

Sva 
 

  

     

      

 

Redni broj Naziv podnositelja Naziv programa/projekta 
Ukupno 

ostvareni broj 
bodova 

Razlozi neodobravanja 
financijske potpore 

Obrazloženje ocjene 
programa i projekta 

1 2 3 4 5 6 

Održiva energetska politika te suzbijanje posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama  

2. Smanjiti emisije CO2 u svim sektorima provedbom mjera energetske učinkovitosti, korištenjem obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva, 
racionalnim upravljanjem potrošnjom, kontinuiranom edukacijom i drugim mjerama 

1. SUPEUS SUPEUS Case Study - SCS 2020 68.43 

Prijavljeni projekt nije ostvario 
minimalno 70 bodova prilikom 
postupka procjenjivanja sukladno 
točki 9. Javnog natječaja. 

Ocijenjeno prema kriterijima 
Javnog natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Održiva 
energetska politika te 
suzbijanje posljedica 
klimatskih promjena i 
prilagodbe tim promjenama 
u 2020. 

2. 
ZRAKOPLOVNI KLUB 

TRNJE 
Obnovljivi izvori energije-izrada maketa solarih kućica 67.71 

Prijavljeni projekt nije ostvario 
minimalno 70 bodova prilikom 
postupka procjenjivanja sukladno 
točki 9. Javnog natječaja. 

Ocijenjeno prema kriterijima 
Javnog natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Održiva 
energetska politika te 
suzbijanje posljedica 
klimatskih promjena i 
prilagodbe tim promjenama 
u 2020. 

3. 
Udruga Ljepota je u 

prirodi "Bella" 
"ČUVANJEM PRIRODE, ČUVAŠ SEBE" 66.71 

Prijavljeni projekt nije ostvario 
minimalno 70 bodova prilikom 
postupka procjenjivanja sukladno 
točki 9. Javnog natječaja. 

Ocijenjeno prema kriterijima 
Javnog natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Održiva 
energetska politika te 
suzbijanje posljedica 
klimatskih promjena i 
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prilagodbe tim promjenama 
u 2020. 

4. 
LETAČKI KLUB 

SOKOL 
ODRŽIVO ZRAKOPLOVSTVO  51.71 

Prijavljeni projekt nije ostvario 
minimalno 70 bodova prilikom 
postupka procjenjivanja sukladno 
točki 9. Javnog natječaja. 

Ocijenjeno prema kriterijima 
Javnog natječaja i načinu 
bodovanja sukladno 
Programu financiranja 
udruga iz područja Održiva 
energetska politika te 
suzbijanje posljedica 
klimatskih promjena i 
prilagodbe tim promjenama 
u 2020. 

 

 


