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SVIM MEDIJIMA  

  

- Priopćenje za medije- 

PREDSTAVNICI VLADE PRIMILI PREDSTAVNIKE KOORDINACIJE 

Do kraja ovoga tjedna Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Ured za udruge i Nacionalna zaklada 

za razvoj civilnog društva moraju uskladiti tekst poziva za prijavu projekata na posebni COVID- 19 

natječaj koji će biti raspisan kao odgovor Vlade na korona krizu koja je pogodila udruge.  

Objavljivanje posebnog COVID-19 natječaja predstavnicima Koalicije za očuvanje digniteta udruga u 

RH na sastanku održanom u četvrtak 30. travnja najavili su predstavnici Vlade.   

Prema riječima ministara Marka Pavića i Josipa Aladrovića natječaj bi trebao obuhvatiti teme kao što 

su rastuće obiteljsko nasilje tijekom krize, osobe s invaliditetom, starije osobe, bolesnici i ostale 

skupine koje su u riziku od socijalne isključenosti uzrokovane pandemijom koronavirusa. Vrijednost 

natječaja trebala bi iznositi 80 milijuna kuna.   

Dodatnih 25 milijuna kuna Vlada će izdvojiti za natječaj „Kultura on-line“ koji je u finalnoj fazi 

dogovaranja i uskoro će biti objavljen. Cilj ovog natječaja je pomoći organizacijama u kulturi, a s 

obzirom na to da su zabranjena okupljanja.  

Sastanak predstavnika Koordinacije koja okuplja 205 udruga civilnog društva održan je nakon što je 

Vlada primila pismo Koordinacije u kojem se izražava zabrinutost zbog utjecaja koronavirusa na rad 

udruga. Inicijator sastanka bio je premijer Andrej Plenković, a sastanku su osim ministra rada i 

mirovinskog sustava Josipa Aladrovića i ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije Marka 

Pavića nazočili ravnateljica Ureda za udruge Helena Beus, zamjenik upraviteljice Nacionalne zaklade 

za razvoj civilnoga društva Luka Bogdan, državni tajnik u Ministarstvu rada Dragan Jelić i savjetnik 

Premijera Tomislav Leko.  

Koordinaciju udruga predstavljali su inicijatorica i voditeljica Koordinacije Svjetlana Marijon (Udruga 

Zamisli), Bojan Marjanović (Hrvatsko debatno društvo), Ivana Kalogjera (Nismo same), Lidija Pavić-

Rogošić (ODRAZ - Održivi razvoj zajednice) i Mirela Despotović (Centar za civilne inicijative).  

Ministar Pavić kazao je kako Vlada civilno društvo vidi kao partnera u rješavanju krize zbog čega su u 

pripremi i novi natječaji.  

Predstavnici Koordinacije pozdravili su raspisivanje natječaja COVID – 19 no izrekli su svoju 

zabrinutost zbog najave da će i taj natječaj biti raspisan po principu „najbržeg prsta“ što smatraju da 

nikako ne pridonosi transparentnosti i kvaliteti projektnih prijedloga. Ako se inzistira na najbržem 

prstu, cjelokupnu dokumentaciju i sva pravila treba objaviti najmanje dva tjedna prije otvaranja 

natječaja, upozorili su.  

Na sastanku se najviše razgovaralo o EU projektima i njihovoj sudbini. Predstavnike Koordinacije 

zanimalo je što s iznosom od 100 milijuna eura koji je, kako se moglo čitati u medijima, 

preraspodijeljen iz ESF-a za ublažavanje posljedica virusa COVID-19. Predstavnici Vlade rekli su da je 



iznos od 100 milijuna eura skinut s osi 3. i 4.  te kako to ne bi trebalo značajno utjecati na natječaje za 

udruge. 

Na pitanje što je s natječajima iz Fondova EU koji su odavno zatvoreni (neki su još iz 2018.), a za koje 

još nisu objavljeni rezultati, odgovoreno je kako je svih devet provedenih natječaja u završnoj fazi, a 

rezultati se očekuju u sljedeća dva tjedna. Neke natječaje još očekuje treći krug evaluacije, a neki su 

već u fazi čišćenja proračuna.  

Što se tiče novih natječaja najavljeno je da će se Indikativni kalendar natječaja malo promijeniti, a 

novi kalendar bit će objavljen do 15.  svibnja.    

Vlada je odbila zahtjev Koordinacije za izjednačavanjem udruga s drugim poslodavcima u RH i 

omogućavanje podrške za isplatu plaće radnicima u udrugama koje dokažu da je rad ugrožen zbog 

utjecaja krize COVID – 19.  

Kako je objasnio ministar Aladrović potpore za očuvanje radnih mjesta za proračunske korisnike za 

Vladu nisu prihvatljiva opcija. Vlada smatra da udruge spadaju u kategoriju proračunskih korisnika 

budući da primaju potpore iz javnih izvora.  

Na pitanje predstavnika Koordinacije je li moguće da se potpore potencijalno odobre udrugama koje 

ne primaju takve potpore, ministar je odgovorio da su potpore usmjerene isključivo na subjekte koji 

se bave gospodarskim djelatnostima.  

Prijedlog Koordinacije za podizanje limita na donacije kao porezno priznatog troška (s 2% na min 

10%), ili uvođenje sličnih modela kojima privatne i pravne osobe mogu ostvariti porezne olakšice 

donacijama u puno većoj mjeri nego što je to trenutačno dozvoljeno uz olakšavanje uvjeta i 

procedure doniranja, predstavnici Vlade ocijenili su kao zanimljivo rješenje koje je prihvatljivo za 

razmišljanje, no u ovom trenutku to nije izvedivo.  

Na upit o stanju nacionalnih natječaja i raspoloživih sredstava Luka Bogdan najavio je da će 

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva informacije o tome imati nakon što dobiju informacije 

o uplatama u Lutriju, no već sada se može reći da zbog otkazivanja većine sportskih natjecanja one 

neće biti jednake prethodnim godinama.  

Na sastanku je najavljen nastavak suradnje te novi sastanci s ostalim nacionalnim tijelima, 

ministarstvima financija, kulture, demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, znanosti i 

obrazovanja te zdravstva. 


