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PRIJEDLOG POPISA udruga kojima su odobrena financijska sredstva iz 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 

Obrazloženje ocjene programa i 
projekta 

Način plaćanja 

1 2 3 4 5 6 

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

1. Održivo gospodarenje energijom, povećanje udjela obnovljivih izvora energije, smanjenje emisije stakleničkih plinova i svjetlosnog onečišćenja 

1. 
ZAGREBAČKI 

KARTING SAVEZ 
(ZKS) 

Vjetar u leđa 76.29 

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. 

sukladno ugovoru 
o financiranju 

2. 
Udruga O.A.ZA. - 

Održiva Alternativa 
ZAjednici 

Energetski izazov 70.71 

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. 

sukladno ugovoru 
o financiranju 

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 

3. 
Društvo za oblikovanje 

održivog razvoja 
Moja učinkovita škola 6 88.29 

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. 

sukladno ugovoru 
o financiranju 

4. 

HRVATSKA 
STRUČNA UDRUGA 

ZA SUNČEVU 
ENERGIJU 

PROMOCIJA SOLARNIH SUSTAVA ZA ODRŽIVU ENERGETSKU 
POLITIKU TE SUZBIJANJE POSLJEDICA KLIMAT. PROMJENA 

88.14 

Ocijenjeno prema kriterijima Javnog 
natječaja i načinu bodovanja sukladno 
Programu financiranja udruga iz područja 
Održiva energetska politika te suzbijanje 

sukladno ugovoru 
o financiranju 

 



    

  

Stranica 1 od 1 
 

 

Izrađeno: 27.08.2020. 12:29 
 

  

   

    

posljedica klimatskih promjena i 
prilagodbe tim promjenama u 2020. 

5. 
Maketarski i 

modelarski klub 
Savica 

Obnovljivi izvori energije u maketarstvu 1 78.14 

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. 

sukladno ugovoru 
o financiranju 

6. SUPEUS Budućnost Ugodnog Stanovanja - BUS 2020 74.43 

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. 

sukladno ugovoru 
o financiranju 

7. 
Udruga Mladi I Aktivni 

"MIA" 
"EDUCIRANI MLADI NOSITELJI ENERGETSKE BUDUĆNOSTI" 70.00 

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. 

sukladno ugovoru 
o financiranju 

 

 


