
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

POZIV NA INFORMATIVNE RADIONICE 

Uprava za meñunarodnu suradnju u području rada i socijalne sigurnosti Ministarstva 
gospodarstva, rada i poduzetništva, kao tijelo nadležno za Operativni program Razvoj 
ljudskih potencijala, Vas obavještava da je Hrvatski zavod za zapošljavanje, Odjel za 
financiranje i ugovaranje projekata EU (CES DFC) za projekt Unaprjeñenje održivog 
zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovanih osoba, pod referencom 
EuropeAid/131871/M/ACT/HR, u sklopu IV. komponente programa IPA - Razvoj ljudskih 
potencijala, objavio natječaj za dodjelu sredstava bespovratne pomoći koji će biti otvoren do 
7. studenog 2011. godine. Sve informacije o natječaju možete pronaći na web-stranicama 
Odjela za financiranje i ugovaranje projekata EU, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 
www.hzz.hr/dfc. 

Za zainteresirane lokalne dionike, u svrhu osiguravanja dodatnih informacija, bit će 
organizirane radionice koje će se održati kako slijedi: 

• 29-30. rujna 2011. godine od 9 – 16 sati u Požegi , prostorije Hrvatske gospodarske 
komore (Vukovarska 6), rok za dostavu prijava: 15. rujna 2011 

• 29-30. rujna 2011. godine od 9 – 16 sati u Krapini, mala dvorana Pučkog otvorenog 
učilišta Krapina (Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 13), rok za dostavu prijava: 
15. rujna 2011 

• 04-05. listopada 2011. godine od 9 – 16 sati u Čakovcu, Hotel Park, (Zrinsko-
Frankopanska bb.), rok za dostavu prijava: 20. rujna 2011 

• 04-05. listopada 2011. godine od 9 – 16 sati u Bjelovaru, Hotel Central, (Ulica 
Vatroslava Lisinskog 2), rok za dostavu prijava: 20. rujna 2011 

• 04-05. listopada 2011. godine od 9 – 16 sati u Sinju, Hotel Alkar, (Vrlička 50), rok za 
dostavu prijava: 20. rujna 2011 
  

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 14 sati i to prema 

redoslijedu zaprimanja. Sve prijave zaprimljene nakon tog vremena uzet će se u obzir 
isključivo u slučaju nepopunjavanja predviñenog broja slobodnih mjesta. Svi sudionici koji su 
poslali prijavu do navedenog roka, bit će pravovremeno  obaviješteni o rezultatima prijave. 

Napominjemo da troškove prijevoza na radionice sudionici snose sami dok je trošak noćenja 
(jedno noćenje) predviñen za sudionike koji će putovati preko 100 km u jednom pravcu. 
Ukoliko se noćenje otkazuje iz bilo kojeg razloga, potrebno je poslati napomenu 
organizatoru kako se ne bi bespotrebno izdvajala sredstva. Ručak i osvježenja su 
osigurani. 


