
UPUTE

za prijavu inovativnih inicijativa neformalnih skupina mladih na natječaj

''MLADI: SNAGA ZAJEDNICE'' 

( #mladisnagazajednice)

Molimo  Vas  da  prije  donošenja  odluke  o  prijavljivanju  na  natječaj  u  ovom programskom području
pročitate tekst Natječaja te dobro proučite Upute za prijavu.

Glavni ciljevi Natječaja:

 osnaživanje mladih kao važnih aktera pozitivnih promjena u zajednici;

 rješavanje specifičnih problema u lokalnoj zajednici;

 poboljšavanje kvalitete življenja u lokalnoj zajednici;

 razvijanje međusobnih odnosa za korištenje lokalnih resursa i učinkovit zajednički rad;

 suradnja i podrška grada (uključujući i Savjete mladih) inovativnim inicijativama mladih;

 omogućiti mladima stjecanje znanja i vještina za društveno poduzetništvo.

I. PRIJAVA

1. "Mladi: snaga zajednice" – Što je to?

Mladi: snaga zajednice (u daljnjem tekstu: MSZ) je program čiji je cilj povećati sudjelovanje mladih u
procesima lokalnog razvoja u pet (5) lokalnih zajednica (Zadar, Rijeka, Jastrebarsko, Postira i Đakovo)
kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava inovativnim inicijativama koje pokreću i vode neformalne
skupine mladih.

2. Tko se može prijaviti?

 neformalne skupine mladih od 18 do 30 godina starosti na dan objave Natječaja (najmanje 3
osobe)  koji  žive  i/ili  imaju  prebivalište/boravište  na  području  jednog  od  uključenih
gradova/općine i to Zadra, Rijeke, Jastrebarskog, Postira ili Đakova;

 oni koji imaju ideje i sposobni su poboljšati uvjete života mladih u zajednici u kojoj žive;

 mladi koji su aktivni i imaju volju, prijatelje, susjede i druge koji su spremni učiniti nešto za sebe 
i svoju zajednicu;

 mladi  koji  nisu članovi upravljačkih struktura organizacija profitnog ili  neprofitnog sektora i/ili
političkih  stranki  te  članovi  Savjeta  mladih  ili  zaposlenici  u  Poglavarstvu  grada/općine  ili
gradskih/općinskih institucija.
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3. Što se može prijaviti?

Inovativne inicijative kojima mladi osmišljenim aktivnostima i  programima za razvoj zajednice potiču
razvoj aktivnog građanstva i društvenog kapitala u lokalnoj zajednici te time omogućuju međusektorsku
suradnju i održivi razvoj zajednice. 

Inicijativa mladih mora se provoditi na području lokalne zajednice u kojoj mladi žive odnosno u kojoj
mladi imaju prebivalište/boravište (Zadar, Rijeka, Jastrebarsko, Postira ili Đakovo).

Inovativne inicijative trebaju biti  odraz stvarnih potreba zajednice u kojoj će se aktivnosti provoditi te
snaga i resursa kojima zajednica raspolaže. Ovo je jamstvo da će zajednica podržati inicijativu, što će
značajno unaprijediti djelotvornost iste. Zato je od neprocjenjive važnosti u proces razvoja uključiti sve
one koji bi mogli biti zainteresirani za sudjelovanje (građane, poduzeća, obrtnike, škole, knjižnice i dr.).

Inovativne inicijative trebaju imati jasnu ideju, cilj i plan provedbe, određeno mjesto, vrijeme i trajanje
inicijative,  ispunjavati  kriterije  (tko/što)  za  podnošenje  inicijative/podršku  te  imati  jasno  utvrđenu
specifikaciju troškova.

Mladi zajedno:

 analiziraju svoje potrebe;

 utvrđuju moguća rješenja i dostupne resurse;

 razvijaju plan aktivnosti;

 razvijaju svoje sposobnosti za provedbu aktivnosti.

4. Što se ne može prijaviti?

 dvije ili više inovativne inicijative prijavljene na ovaj natječaj od strane iste neformalne skupine
mladih (svaka osoba u inicijativi može biti dio samo jedne prijave/inicijative);

 inovativne inicijative pretežno usmjerene vjerskim ciljevima i aktivnostima;

 inovativne  inicijative  koje  uključuju  financijska  sredstva  za  kupnju  i  raspodjelu  humanitarne
pomoći;

 inovativne inicijative koje su ovisne o bilo kojoj političkoj opciji ili stranci ili vjerskoj organizaciji, a
što bi moglo utjecati na neovisnost i održivost;

 inovativne inicijative kojima se isključivo traže investicijska ulaganja za izgradnju ili adaptaciju
objekata koji nisu otvoreni za građane/-ke;

 inovativne inicijative kojima se isključivo traži kupnja opreme;

 inovativne inicijative koje se isključivo odnose na organiziranje konferencija, okruglih stolova,
seminara, proslava obljetnica, izleta, hodočašća i slično osim ako su navedene aktivnosti dio
trajnijeg i sveobuhvatnijeg programa;

 inovativne inicijative koje se isključivo temelje na izradi, pripremi i tisku knjiga, brošura, biltena,
časopisa i slično;

 inovativne inicijative čija je svrha stjecanje osobne koristi članova/članica neformalnih skupina;

 inovativne inicijative koje isključivo imaju profitnu odnosno komercijalnu svrhu;

 inovativne  inicijative  kojima  se  profitnim  ili  neprofitnim  organizacijama  podugovaranjem
povjerava većina njihove provedbe;

 inovativne inicijative kojima se traže sredstva s ciljem daljnje dodjele drugim korisnicima putem
javnih natječaja ili drugih oblika dodjele.

5. Trajanje inicijative:  do 3 mjeseca, s početkom provedbe od 1. srpnja 2019. godine,  a s rokom
izvršenja najkasnije do 30. studenog 2019. godine.
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6. Visina financijske podrške: do Kn 20.000,00

Financijska sredstva za inovativne inicijative mladih osigurali  su: Veleposlanstvo SAD-a u Republici
Hrvatskoj, Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga
društva.

7. Broj podrški koje će se odobriti: ukupno 10 podrški, po dvije u u svakom uključenom gradu/općini
- Zadar, Rijeka, Jastrebarsko, Postira, Đakovo.

8. Kako se prijaviti?

Prijava na natječaj podrazumijeva dostavu 3 dokumenta u inbox Facebook stranice Zadobrobit.hr: 

1. popunjen kratki opisni obrazac (dostupan na vremenskoj crti Facebook stranice Zadobrobit.hr);

2. audiovizualni promotivni materijal (do 3 minute) kojim će se javnosti predstaviti (slobodan izbor
formata i digitalnih alata) predložena inovativna inicijativa, a koji će biti i objavljen na Facebook
stranici Zadobrobit.hr;

3. popunjen i potpisan obrazac Izjave članova/-ica neformalne skupine mladih.

Tri su osnovna uvjeta za završetak postupka prijave na Natječaj:

(A) označiti stranicu Zadobrobit.hr  sa "sviđa mi se" na Facebooku;

(B) preuzeti obrasce (dostupne na vremenskoj crti Facebook stranice Zadobrobit.hr);

(C) poslati obrasce te audiovizualni materijal (slobodan izbor formata i digitalnih alata) kroz
                   inbox Facebook stranice  Zadobrobit.hr.

Načela na kojima se moraju temeljiti inovativne inicijative neformalnih skupina mladih koje
će biti podržane kroz program MSZ:

 lokalna rješenja: Opredijeljenost da se prepoznaju i koriste vlastiti  ljudski, prirodni, kulturni i
gospodarski resursi koji vode zajednicu u napredak;

 lokalna korist: Snažno i uspješno uključivanje zajednice ovisi o tome koje će konkretne koristi
ljudi imati od provođenja inovativne inicijative;

 sudjelovanje  u  procesu  planiranja: Osigurava  podršku  u  ispunjenju  zacrtanih  ciljeva  i
dugoročnu održivost rezultata inovativnih inicijativa;

 postupni pristup: Ostvarivi ciljevi vode vidljivim rezultatima koji će izgraditi samopouzdanje i
pozitivan stav te potaknuti nove inicijative;

 lokalna partnerstva: Povjerenje, otvorenost i podjela odgovornosti  među članovima skupine
uključenim u zajedničku inicijativu vodi k uspjehu;

 lokalni aktivizam: Oni koji znaju što i kako postići i u koje ljude imaju povjerenje će ohrabriti
ostale da se uključe;

 volonterski rad: Pruža zadovoljstvo druženja, ponos zbog sudjelovanja u nečemu korisnom za
zajednicu te gradi povjerenje neophodno za buduće inicijative.

9. Odabir inovativnih inicijativa - TVORNICA IDEJA

Predstavljanje inovativnih inicijativa u audiovizualnom obliku (slobodan izbor formata i digitalnih alata)
VAŽNO je te je istom potrebno posvetiti posebnu pažnju s obzirom da od trenutka prijave (moguće od
datuma objave natječaja) počinje promocija prijavljenih inicijativa za koju su zadužena provedbena tijela
ovog natječaja  (Nacionalna  zaklada  za  razvoj  civilnoga  društva,  Europska zaklada  za  filantropiju  i
društveni razvoj i uključeni gradovi/općina) kao i sami prijavitelji s obzirom da će dostavljeni materijal
biti korišten na portalu ZaDobroBIT! te Facebook stranici Zadobrobit.hr.

Aktivnosti oko promocije programa MSZ u svojim gradovima obavljaju članovi prijavljene neformalne
skupine  te  Savjeti  mladih,  uz  tehničku  i  savjetodavnu  podršku  Europske  zaklade  za  filantropiju  i
društveni razvoj i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.
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Svi  prijavitelji  u  pojedinoj  lokalnoj  zajednici  imati  će  priliku  međusobno  ocjenjivati  sve  zaprimljene
inicijative na završnom predstavljanju na Tvornici ideja u svakom od 5 uključenih gradova/općini. Na
Tvornici  ideja  prijavitelji  će  imati  mogućnost  prije  završnog  odabira  ukratko  uživo  predstaviti  svoje
inovativne inicijative.

10. Priprema dokumentacije – VAŽNO JE ZNATI!

a) Opće napomene

 ukoliko neformalna skupina ne postavi svu navedenu dokumentaciju od broja 8.1. do broja 8.3.
na propisani način smatrat će se da nije zadovoljila osnovne propisane uvjete natječaja te će se
na temelju toga prijava odbiti;

 kako biste dodatno provjerili  pripremljenu natječajnu dokumentaciju poslužite se popisom za
provjeru priložene dokumentacije koji se nalazi na posljednjoj stranici opisnog obrasca;

b) Popunjavanje obrazaca

Opisni obrazac

 na pitanja u opisnom obrascu odgovarajte jasno, konkretno i što je moguće kraće;

 opisni obrazac potrebno je u propisanom roku poslati u inbox Facebook stranice Zadobrobit.hr
u otvorenom formatu .doc, a važeći je bez potpisa osoba uključenih u neformalnu skupinu;

Audiovizualni materijal (slobodan izbor formata i digitalnih alata)

 u trajanju do 3 minute kojim se predstavlja javnosti predložena inovativna inicijativa, a koji je
potrebno poslati  u  propisanom roku u inbox  Facebook  stranice  Zadobrobit.hr.  Isti  ne  smije
sadržavati elemente diskrimnacije jer u protivnom će prijedlog inovativne inicijative biti isključen
iz daljnjeg postupka;

Izjava članova/-ica neformalne skupine mladih

 potpisan i skeniran obrazac Izjave od strane svih članova neformalne skupine poslan u inbox
Facebook stranice Zadobrobit.hr. Jedna neformalna skupina dostavlja jedan obrazac Izjave na
kojoj su potpisi svih članova/-ica suprijavitelja.

II. ROK ZA PRIJAVU: 2. lipnja 2019. godine

Cjelovitu natječajnu dokumentaciju potrebno je na propisan način (opisan u točki 8. Uputa) postaviti  u
inbox Facebook stranice Zadobrobit.hr do 2. lipnja  2019. godine do 12:00 sati (podne).

Zakašnjele prijave (popunjeni obrasci i dokumentacija podignuti nakon 12:00 sati 2. lipnja 2019. godine)
odnosno nepotpune prijave, prijave koje neće biti poslane na propisanim obrascima ili na drugi način
podnesene prijave protivno uvjetima ovog Natječaja, neće se razmatrati.

III. DODATNE INFORMACIJE

Specifična pitanja vezana uz prijavu na ovaj Natječaj mogu se postaviti na vremensku crtu Facebook
stranice Zadobrobit.hr od dana raspisivanja Natječaja do najkasnije 8 kalendarskih dana prije isteka
roka za zaprimanje prijava (do 26. svibnja 2019. godine do 12:00 sati).

Odgovori na postavljena pitanja biti će objavljeni u najkraćem roku.

4



IV. POSTUPAK PROCJENJIVANJA PRIJAVA

1. Provjera ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja

Europska zaklada i Nacionalna zaklada će organizirati komisijsku provjeru prijava. Po provjeri prijava
Komisija će utvrditi one koje su zadovoljile i one koje nisu zadovoljile propisane uvjete natječaja. Na taj
način obavit će se prvi krug izbora zaprimljenih prijava. 

U daljnje razmatranje upućuju se samo prijave koje zadovolje sve propisane uvjete natječaja što znači
da  se  neće  procjenjivati  prijave  koje  su  zaprimljene  nakon  roka  istaknutog  u  natječaju,  koje  nisu
prijavljene  na  propisanim  obrascima,  koje  neće  sadržavati  svu  propisanu  dokumentaciju  odnosno
prijave za koje dokumentacija neće biti poslana u inbox Faceboook stranice Zadobrobit.hr.

Prijava  se  neće  smatrati  prihvatljivom  ukoliko  provedbena  tijela  procijene  da  ista  sadrži  bilo  koji
element diskriminacije. 

2. Procjena kvalitete prijavljenih projekata

Na završnom predstavljanju  u  Tvornici  ideja  u  lipnju  2019.  godine  sukladno  ostvarenom rezultatu
donijet će se odluka o odabiru po dvije najbolje ocjenjene inicijative u svakom od pet (5) uključenih
gradova.

Postupak ocjenjivanja i uključeni dionici u završni odabir:

25% ocjene = ostvareni bodovi u međusobnom ocjenjivanju svih prijavitelja (jedna skupina jedan glas)

25% ocjene = prikupljenih oznaka "Sviđa mi se" na Facebook stranici "Zadobrobit.hr"

25% ocjene = ostvareni bodovi od Savjeta mladih

25% ocjene = ostvareni  bodovi  od strane provedbenih tijela  (Europska zaklada za razvoj  civilnoga
društva i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva).

U slučaju izjednačenog rezultata otvoriti će se dodatni krug bodovanja.

3. Odluka o odobravanju financijskih podrški

Odluka o odabiru i odobravanju financiranja inovativnih inicijativa neformalnih skupina mladih donijet će
se nakon glasovanja i bodovanja opisanog u točki IV.2. Uputa.

Odluke  o  odabiru  biti  će  objavljene  na  portalu  ZaDobroBIT!  i  mrežnim  stranicama  uključenih
gradova/općine.

4. Postupanje s dokumentacijom

Sa svim prijavama Provedbena tijela postupat će u skladu s Uredbom 2016/679 Europskog parlamenta
i  vijeća  od  27.  travnja  2016.  godine  o  zaštiti  pojedinaca  u  vezi  s  obradom osobnih  podataka  i  o
slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR).

5. Ugovaranje

Na završnom odabiru u lipnju 2019. godine u svakom gradu/općini (Zadar, Rijeka, Jastrebarsko, Postira
i Đakovo) sukladno ostvarenim rezultatima biti će dodijeljeni ugovori za odabrane po dvije (2) inovativne
inicijative u svakom gradu/općini.

Svi članovi/-ice neformalnih skupina u obvezi su potpisati Izjavu koja je dio natječajne dokumentacije, a
kojom se između  ostalog  potvrđuje  da  se protiv  članova/-ica  neformalne  skupine  ne  vodi  kazneni
postupak. 
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Na završno događanje -  Tvornicu ideja svi  članovi/-ice neformalnih  skupina u obvezi  su sa sobom
ponijeti osobnu iskaznicu za potrebe zaključivanja ugovora u slučaju da će inicijativa njihove skupine
biti odabrana za financiranje. 

Prilikom potpisivanja ugovora neformalna inicijativa mladih će dobiti Naputak o provedbi inicijative, a na
portalu  ZaDobroBIT!  i  Facebook  stranici  Zadobrobit.hr  redovno  će  se  objavljivati  sve  potrebne
informacije vezane uz provedbu. Obrasci za korištenje i izvještavanje o utrošku sredstava dostavit i će
se na adresu e- pošte članova/-ica neformalne skupine nagrađene inicijative.

VI. NAČIN KORIŠTENJA SREDSTAVA I IZVJEŠTAVANJE O PROVEDBI

Neformalne inicijative mladih dostavljati će potrebe za financiranjem pojedinih aktivnosti na adresu e-
pošte: info@europskazaklada-filantropija.hr (računi, ponude i sl.) na temelju čega će Europska zaklada
u najkraćem roku izvršiti  plaćanje.  Zbog navedenog načina  plaćanja  koji  ne  podrazumijeva  isplatu
sredstava neformalnoj inicijativi  već izravno plaćanje stvarnih troškova aktivnosti,  neće biti  potrebno
dostavljanje financijskog izvještaja o provedbi inicijative.

Opisni i audio-vizualni izvještaj o provedbi inovativih inicijativa potrebno je postaviti u inbox Facebook
stranice  Zadobrobit.hr  najkasnije  15  dana  od  dana  završetka  inicijative,  a  sukladno  ugovornim
obvezama.

Europska zaklada za filantropiju  i  društveni  razvoj,  Nacionalna zaklada za razvoj  civilnoga društva,
Veleposlanstvo SAD-a u Republici Hrvatskoj i uključeni gradovi/općina organizirati će završni zajednički
skup  na  kojem  će  se  predstaviti  svih  10  podržanih  inicijativa  te  uručiti  posebne  nagrade  svim
članovima/članicama neformalnih skupina mladih.

Tijekom  provedbe  inovativne  inicijative  potrebno  je  pridržavati  se  uvjeta  istaknutih  u  Naputku  o
korištenju sredstava koji  će biti  sastavni  dio Ugovora o financijskoj  podršci  za provedbu inovativne
inicijative.
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