
REPUBLIKA HRVATSKA 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 

GRAD KOPRIVNICA 

 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

 

 

 

KLASA: 007-01/16-01/0001 

URBROJ: 2137/01-04/6-16-4 

Koprivnica, 15. siječnja 2016. 

 

 

 

   

OBRAZLOŽENJE PLANA RASPISIVANJA JAVNIH POZIVA ZA FINANCIRANJE 

JAVNIH POTREBA GRADA KOPRIVNICE ZA 2016. GODINU  

 

– PODRUČJA FINANCIRANJA –  

 

 

Uputa: ovaj dokument prema Planu raspisivanja javnih poziva za financiranje javnih potreba 

Grada Koprivnice za 2016. godinu daje definirana područja financiranja prema nazivu javnih 

poziva.  

 

 

1. Javni poziv za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva 

Područje financiranja sukladno članku 5., stavki 5. Programa javnih potreba u području 

djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2016. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“ 

6/15). Sufinancirati će se programi/projekti organizacija civilnog društva koji su usmjereni 

razvoju kapaciteta udruga osobito pružanje financijske i nematerijalne podrške u smislu, 

osiguranja troškova najma prostora, najma tehničke opreme i troškova prijevoza, a važnih za 

nesmetan rad organizacije civilnog društva. 

 

2. Javni poziv za sufinanciranje pojedinačnih programa/projekata udruga građana iz 

proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu 

Područje financiranja sukladno članku 5., stavkama 1., 2., 3., 4., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 

16., 17. Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 

2016. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“ 6/15). Sufinancirati će se programi/projekti udruga 

građana iz sljedećih područja: rad s djecom i mladima, promicanje obiteljskih vrijednosti, rad s 

hrvatskim braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, očuvanje tradicije i 

običaja, unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom, skrb o starijim osobama, socijalna 

skrb, promicanje i zaštita ljudskih prava i sloboda, zaštita okoliša i prirode, zaštita potrošača, 

zaštita i uzgoj životinja, tradicionalne manifestacije, afirmiranje i unaprjeđenje volonterizma, rad 

sa sudionicima Drugog svjetskog rata i civilnim invalidima rata. 

 

 



3. Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga u kulturi iz proračuna 

Grada Koprivnice za 2016. godinu 

Područje financiranja sukladno članku 3., stavkama 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. Programa 

javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2016. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“ 6/15). 

Sufinancirati će se programi/projekti organizacija civilnog društva koje djeluju u području 

kulture, a prema sljedećim djelatnostima: likovne djelatnosti, muzejsko-galerijske djelatnosti, 

glazbene djelatnosti, glazbeno-scenske i plesne djelatnosti, kazališne djelatnosti, filmske i video 

djelatnosti, knjižne i nakladničke djelatnosti, knjižnične djelatnosti, nova medijska kultura, 

znanstveno-istraživačke djelatnosti. 

 

4. Javni poziv za predlaganje programa/projekata u okviru projekta „Zdravi grad“ 

Koprivnica za 2016. godinu. 

Područje financiranja sukladno članku 2., točki 2., podtočki 1. Programa javnih potreba u 

socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2016. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“ 

6/15). Sufinancirati će se programi/projekti organizacija civilnog društva, fizičkih i pravnih 

osoba čija je djelatnost u području zdravstva, a prema sljedećim područjima: osobno zdravlje, 

zdravlje djece i mladih, kvaliteta života starijih osoba, kvaliteta života osoba s invaliditetom, 

obitelj i zdravlje, okoliš i zdravlje, zdravo urbano planiranje, rekreacija i tjelesna aktivnost, 

cjeloživotno učenje – zdravstvena pismenost, ravnopravnost spolova. 

 

5. Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata u kulturi samostalnih umjetnika 

i ostalih iz Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu 

Područje financiranja sukladno članku 3., stavkama 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. Programa 

javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2016. Godinu („Glasnik Grada Koprivnice“ 6/15). 

Sufinancirati će se programi/projekti samostalnih umjetnika, fizičkih i pravnih osoba (što ne 

uključuje organizacije civilnog društva) iz sljedećih djelatnosti: likovne djelatnosti, muzejsko-

galerijske djelatnosti, glazbene djelatnosti, glazbeno-scenske i plesne djelatnosti, kazališne 

djelatnosti, filmske i video djelatnosti, knjižne i nakladničke djelatnosti, knjižnične djelatnosti, 

nova medijska kultura, znanstveno-istraživačke djelatnosti. 

 

 

 

 

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

   PROČELNICA: 

            Kristina Cvitić, dipl. oec. 


