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O sufinanciranju 

• osigurati kontinuitet ulaganja u jačanje 
sposobnosti organizacija civilnog društva za 
učinkovitu provedbu EU projekata 

 

• pružiti podršku sufinanciranju obveznog 
doprinosa organizacija civilnog društva kao 
korisnika  EU projekata 



O sufinanciranju 

2011.-2015.   

više od 27,5 mil. HRK 

ukupno 548 prijava  

odobreno 472 

 86% 



O sufinanciranju 

Temelj: 

• Članak 3. točka 8. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje 
korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara 
na sreću za 2015. godinu (NN 17/2015.) 

 

• Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima 
financiranja i ugovaranja programa i projekata od 
interesa za opće dobro koje provode udruge  

    (NN 26/15) 

 



PRAVILA ZA SUFINANCIRANJE    
projekata organizacija civilnoga društva 
ugovorenih u okviru programa Europske 

unije za 2015. godinu 

 

 



Prihvatljivi podnositelja zahtjeva:  
• Nositelji projekata:   

– organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge iz RH  

– organizacije civilnoga društva s pravnim statusom zaklade, 
sindikata, udruge poslodavaca, privatne ustanove, pri čemu će 
sufinanciranje tih projekata ovisiti o raspoloživosti sredstava za 
sufinanciranje 

• Partneri na projektima:  

– organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge iz RH 
koje provode projekte u sklopu programa IPA Prekogranična 
suradnje i programa Višekorisnička IPA 

– organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge iz RH, 
pri čemu će sufinanciranje tih projekata ovisiti o raspoloživosti 
sredstava za sufinanciranje 
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Način i područja sufinanciranja:  
 

1. Projekte za koje je potpisivanje ugovora s 
Europskom komisijom odnosno nadležnom 
provedbenom agencijom preduvjet početka 
provedbe projektnih aktivnosti: 

 
 - za projekte koji su ugovoreni tijekom 2014., 
   a čije aktivnosti se većinskim dijelom provode 
   tijekom 2015. ili najmanje tijekom 6 mjeseci u 2015.   
 
- za projekte koji su ugovoreni tijekom 2015.; 
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Način i područja sufinanciranja:  
 

2. za projekte za koje je službena objava rezultata (a ne 
potpisivanje ugovora) od strane EK odnosno 
nadležne provedbene agencije preduvjet početka 
provedbe aktivnosti:  

- za projekte za koje su službeni rezultati natječaja  
     objavljeni tijekom 2014., a čije aktivnosti se  
     većinskim dijelom provode tijekom 2015. ili  
     najmanje tijekom 6 mjeseci u 2015.; 

 
- za projekte za koje su službeni rezultati natječaja 

objavljeni u 2015. 
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Naziv programa Postotak sufinanciranja koji se može ostvariti 

IPA I. komponenta  
50-80% ukupnog iznosa obveznog sufinanciranja 
nositelja 

IPA IV. komponenta 
50-80% ukupnog iznosa obveznog sufinanciranja 
nositelja 

IPA Prekogranična suradnja 
30-70% ukupnog iznosa obveznog sufinanciranja 
partnera iz Hrvatske na projektu 

Program Unije "Europa za građane" 

Za projekte s detaljno raspisanim proračunom: 
70% ukupnog iznosa obveznog sufinanciranja 
nositelja 

Za projekte s kalkulatorom paušalnih iznosa: 50% 
ukupnog iznosa bespovratnih sredstava nositelja 

Program Unije "Mladi na djelu" 30-70% ukupnog iznosa obveznog sufinanciranja 

Naziv programa Postotak sufinanciranja koji se može ostvariti 

IPA – I. komponenta  

  

do 70 % ukupnog iznosa obveznog sufinanciranja  

IPA Prekogranična 

suradnja  

  

do 70 % ukupnog iznosa obveznog sufinanciranja 

udjela jednog ili više partnera iz Hrvatske - 

organizacija civilnoga društva 

Europska 

teritorijalna 

suradnja  

  

do 70 % ukupnog iznosa obveznog sufinanciranja 

udjela jednog ili više partnera iz Hrvatske - 

organizacija civilnog društva 

Operativni program 

Razvoj ljudskih 

potencijala  

do 70 % ukupnog iznosa obveznog sufinanciranja  

 OP Učinkoviti 

ljudski potencijali  

 

do 70 % ukupnog iznosa obveznog sufinanciranja  
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Naziv programa Postotak sufinanciranja koji se može ostvariti 

Mladi na djelu  

  

do 50 % ukupnog iznosa obveznog 
sufinanciranja  

  
Erasmus + 

 do 50 % ukupnog iznosa obveznog 
sufinanciranja  

Sedmi okvirni program 
(FP7) 

do 50 % ukupnog iznosa obveznog 
sufinanciranja  
  

Grundtvig  
  

do 50 % ukupnog iznosa obveznog 
sufinanciranja  

Leonardo da Vinci  
  

do 50 % ukupnog iznosa obveznog 
sufinanciranja  
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Naziv programa Postotak sufinanciranja koji se može 
ostvariti 

Europski instrument za 
demokraciju i ljudska 
prava (EIDHR) – 
centralizirani natječaji na 
nacionalnoj razini  

do 50 % ukupnog iznosa obveznog 
sufinanciranja  
  

IPA INFO - centralizirani 
natječaji na nacionalnoj 
razini  

do 50 % ukupnog iznosa obveznog 
sufinanciranja  
  

Višekorisnička IPA  
  

do 50 % ukupnog iznosa obveznog 
sufinanciranja udjela organizacija civilnoga 
društva (koje su registrirane i djeluju u 
Republici Hrvatskoj) u projektu  
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Naziv programa Postotak sufinanciranja koji se 

može odobriti 

Program Europske unije za 

zapošljavanje i socijalne 

inovacije -EaSI 

 

do 50 % ukupnog iznosa obveznog 

sufinanciranja  

Drugi programi aktivnosti 

Zajednice u području 

zdravstva  

 

do 50 % ukupnog iznosa obveznog 

sufinanciranja  

Natječaji koje raspisuju 

pojedine Opće uprave 

Europske komisije 

do 40 % ukupnog iznosa obveznog 

sufinanciranja  

Natječaji koje raspisuju 

pojedine Opće uprave i 

Službe Europskog parlamenta 

 

do 40 % ukupnog iznosa obveznog 

sufinanciranja 
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• Dostava Prijave za sufinanciranje + kopije Ugovora sa svim 

aneksima + Izjave o sufinanciranju  
• Sastanak Povjerenstva za procjenu Prijava za sufinanciranje 

i dostava mišljena ravnatelju Ureda za udruge  
• Ravnatelj Ureda za udruge donosi Odluku o sufinanciranju 
• Potpisivanje Ugovora o sufinanciranju 
• Isplata sredstava: 45 dana nakon donošenja Odluke 

odnosno odmah nakon što odobreni iznos bude dostupan 
na proračunskoj stavci Ureda za udruge 

• Obaveza dostavljanja odobrenja periodičkih izvješća od 
strane Europske komisije odnosno nadležne provedbene 
agencije;  

• U slučaju neizvršenja obveza prema ugovaratelju: povrat 
sredstava 
 

Postupak prijave 
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Pitanja 
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Ured za udruge Vlade Republike 

Hrvatske 
Opatička 4, Zagreb 

tel: +385 1 4599 810 
faks: +385 1 4599 811 

e-mail: info@udruge.vlada.hr  
     web: https://udruge.gov.hr/ 


