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POZIV NA INFORMATIVNE RADIONICE 

Obavještavamo Vas da je Hrvatski zavod za zapošljavanje, Odjel za financiranje i ugovaranje 

projekata EU (CES DFC) za projekt  Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici (faza 

2), pod referencom EuropeAid/133922/M/ACT/HR, u sklopu IV. komponente programa IPA - 

Razvoj ljudskih potencijala, objavio natječaj za dodjelu sredstava bespovratne pomoći koji će 

biti otvoren za predaju projektnih saţetaka do 12. veljače 2013. godine. Sve informacije o 

natječaju moţete pronaći na web-stranicama Odjela za financiranje i ugovaranje projekata 

EU, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr/dfc.  

U okviru ovog natječaja, Ministarstvo socijalne politike i mladih organizira dvodnevne 

informativne radionice za potencijalne korisnike bespovratnih sredstava. 

Struktura radionica: 

               DNEVNI RED (1. dan) 

VRIJEME  TEMA 

9:00 Registracija 

9:15 Ciljevi i prioriteti Uputa za prijavitelje 

10:00 Uvod u programski i projektni ciklus 

10:30 Pauza  

10:45 Detaljno predstavljanje natječaja i Uputa za prijavitelje 

11:45 Razvoj projektnih ideja u području zapošljavanja i socijalnog 
uključivanja:  

Proces analize 

12:45 Pauza  

13:45 Proces analize-praktičan rad 

14:45 Pauza  

15:00 Proces analize-praktičan rad 

15:45 Zaključci 

16:00 Završetak 1. dana 

http://www.hzz.hr/dfc
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               DNEVNI RED (2. dan) 

VRIJEME  TEMA 

9:00 Dionici projekta 

10:00 Identifikacija resursa i provizornog proračuna 

10:30 Pauza  

10:45 Indikatori-praktični primjeri 

11:15 Detaljno definiranje intervencijske logike projekta: 
Praktičan rad 

12:30 Pauza  

13:30 Prezentacija sažetka projekta (Concept Note) 

14:30 Pauza za kavu  

14:45 Razvoj sažetka projekta-praktičan rad 

15:45 Zaključci 

16:00 Završetak 2. dana 

 

 

Raspored radionica: 

Za zainteresirane lokalne dionike, u svrhu osiguravanja dodatnih informacija, bit će 

organizirane radionice koje će se odrţati kako slijedi: 

 10.-11. siječnja 2013. od 9 – 16 sati u Zagrebu, u Domu za starije i nemoćne 

Medveščak (Trg Drage Iblera 8), rok za dostavu prijava: 07. siječnja 2013. 

 16.-17. siječnja 2013. godine od 9 – 16 sati u Osijeku, u Domu za starije i nemoćne 

Osijek (Drinska 10), rok za dostavu prijava: 11. siječnja 2013. 

 17.-18. siječnja 2013. godine od 9 – 16 sati u Splitu, HGK ŢK Split (Trumbićeva 

obala 4), rok za dostavu prijava: 11. siječnja 2013. 

 21.-22. siječnja 2013. godine od 9 – 16 sati u Rijeci, Centar tehničke kulture (Školjić 

5d), rok za dostavu prijava: 16. siječnja 2013. 
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Prijave: 

 

Budući da je broj sudionika ograničen, molimo Vas da prijavite svoje sudjelovanje putem 

prijavnice na e-mail: ipa4.info@gmail.com  

U obzir će se uzimati prijave pristigle do gore navedenih rokova do 12 sati i to prema 

redoslijedu zaprimanja. Sve prijave zaprimljene nakon tog vremena uzet će se u obzir 

isključivo u slučaju nepopunjavanja predviđenog broja slobodnih mjesta. Svi sudionici koji su 

poslali prijavu do navedenog roka, bit će pravovremeno obaviješteni o rezultatima prijave. 

Treneri koji će vršiti edukaciju su gđa. Ana Fresl i g. Mladen Vojković. 

Napominjemo da troškovi prijevoza ni noćenja nisu pokriveni, dok je osvjeţenje za sudionike 

osigurano. Ukoliko se sudjelovanje otkazuje iz bilo kojeg razloga, potrebno je 

poslati pismenu obavijest organizatoru najmanje 3 dana prije same edukacije, 

kako se ne bi bespotrebno izdvajala sredstva te kako bi se ostalima 

zainteresiranima omogućilo sudjelovanje. 

 

mailto:ipa4.info@gmail.com

