Natječaji Ministarstva branitelja za udruge
Ministarstvo branitelja objavilo je 6. svibnja 2016. godine za udruge iz Domovinskog rata
dva natječaja.
1. Javni natječaj „Promicanje vrijednosti Domovinskog rata“
Cilj Natječaja jest doprinijeti očuvanju vrijednosti i pozitivnoj percepciji javnosti o
Domovinskom ratu, odnosno provođenje programa koji promiču vrijednosti Domovinskog
rata kroz aktivnosti Prijavitelja (izdavačku djelatnost, održavanje konferencija i sl).
Prioriteti Natječaja su povećati razinu osviještenosti šire javnosti o Domovinskom ratu te
pozitivno utjecati na percepciju članova Prijavitelja o zaštiti dostojanstva i vrednovanju
njihovog doprinosa u obrani suvereniteta RH od strane društvene zajednice, ali i na percepciju
društvene zajednice o njima.
Najmanji iznos koji se može tražiti je 10.000,00 kuna, a najveći iznos koji se može tražiti
iznosi 300.000,00 kuna. Prijavitelj može zatražiti do 100% iznosa potrebnog za financiranje i
provedbu projekta.
2. Javni natječaj „Psihološko i socijalno osnaživanje hrvatskih branitelja, hrvatskih
branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji poginuloga,
zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata“.
Cilj Natječaja jest doprinijeti podizanju kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih
branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili
nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno provođenje programa koji
psihološki i socijalno osnažuju iste.
Prioriteti ovoga Natječaja su podići kvalitetu življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih
branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili
nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata kroz radne aktivnosti i terapije,
zapošljavanje, rekreativno-stvaralačke i natjecateljske aktivnosti, edukativne radionice, skrb o
nemoćnim i starijim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji te socijalnu i
humanitarnu djelatnost, kao i pozitivno utjecati na percepciju hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji članova udruga iz Domovinskog rata o skrbi za
hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata, te promicanju njihovih interesa, kao i na
percepciju društvene zajednice o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji.
Najmanji iznos koji se može ugovoriti po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna, a najveći
iznos koji se može ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000.000,00 kuna. Prijavitelj može
zatražiti do 100% iznosa potrebnog za financiranje i provedbu projekta.

Za udruge sudionika i stradalnika Drugoga svjetskog rata objavljen je
1.

Javni natječaj „Sudionici i stradalnici Drugoga svjetskog rata“

Cilj Natječaja jest doprinijeti promicanju i očuvanju tradicije borbe protiv fašizma i skrbi za
sudionike i stradalnike Drugoga svjetskog rata, odnosno provođenje programa koji su u
skladu s tim ciljevima i doprinose njihovom ostvarenju.
Prioriteti Natječaja su povećati razinu skrbi za sudionike i stradalnike Drugoga svjetskog rata,
odnosno pozitivno utjecati na percepciju članova udruga iz Drugoga svjetskog o zaštiti
njihova dostojanstva i interesa.
Najmanji iznos koji se može tražiti je 10.000,00 kuna, a najveći iznos koji se može tražiti je
250.000,00 kuna. Prijavitelj može zatražiti do 100% iznosa potrebnog za financiranje i
provedbu projekta.
Rok za prijavu na natječaje je zaključno s 6. lipnja 2016. godine.
Tekst javnih natječaja i natječajna dokumentacija dostupni su na internetskoj stranici
Ministarstva branitelja, odnosno sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/vijesti/javni-natjecaji-za-udruge/1317

