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       Europska komisija                   Hrvatski zavod za zapošljavanje 
 
 

 
POZIV NA INDIVIDUALNO SAVJETOVANJE (PROJEKTNE KLINIKE) U SKLOPU PROJEKTA 

LOKALNA PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE (LPE) – FAZA 3   
 

IPA komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala  
 

Hrvatski zavod za zapošljavanje u suradnji s timom za tehničku pomoć konzorcija GVG organizira 
individualno savjetovanje (projektne klinike) za potencijalne korisnike bespovratnih sredstava u sklopu 
projekta “Lokalna partnerstva za zapošljavanje – Faza 3”. Ova vrsta savjetovanja namijenjena 
je potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava kako bi im se pružila pomoć u pripremi projektne 
dokumentacije te poboljšali i unaprijedili njihovi projektni prijedlozi. 
 
Konzultanti GVG-a pružit će individualno savjetovanje vezano uz Vaše projektne prijedloge u sklopu 
projekta “Lokalna partnerstva za zapošljavanje” u trajanju od 40 minuta prema sljedećem 
rasporedu:   
 

 

1) 

RIJEKA (Primorsko-goranska županija, 
Istarska županija) 

15. siječnja 2010. 
Hrvatski zavod za zapošljavanje- 
Područna služba Rijeka, 
Bulevar osloboñenja 14, 51000 Rijeka 
(rok za prijavu: 13. siječnja 2010.) 

6) 

ZADAR (Zadarska županija, Ličko-senjska 
županija) 

27. siječnja 2010. 
Hrvatski zavod za zapošljavanje-  
Područna služba Zadar, 
S. Držislava bb, 23000 Zadar 

(rok za prijavu: 25. siječnja 2010.) 

2) 

OSIJEK (Osječko-baranjska županija, 
Vukovarsko-srijemska  županija ) 

18. siječnja 2010. 
Hrvatski zavod za zapošljavanje- 
Područna služba Osijek, 
Kneza Trpimira 2, 31000 Osijek 
(rok za prijavu: 15. siječnja 2010.) 

7) 

DUBROVNIK (Dubrovačko-neretvanska 
županija) 

29. siječnja 2010. 
Hrvatski zavod za zapošljavanje- 
Područna služba Dubrovnik, 
Put V. Nazora 5, 20000 Dubrovnik 
(rok za prijavu: 27. siječnja 2010.) 

3) 

ZAGREB (Grad Zagreb, Zagrebačka 
županija) 

22. siječnja 2010. 
Hrvatska gospodarska komora Zagreb 
Draškovićeva 45, 10 000 Zagreb 
(rok za prijavu: 20. siječnja 2010.) 

8) 

POŽEGA (Požeško-slavonska županija) 
29. siječnja 2010. 

Hrvatski zavod za zapošljavanje- 
Područna služba Požega, 
Alojzija Stepinca 5, 
34000 Požega 
(rok za prijavu: 27. siječnja 2010.) 

4) 

VARAŽDIN (Varaždinska županija, 
Meñimurska županija)  

22. siječnja 2010. 
Hrvatski zavod za zapošljavanje- 
Područna služba Varaždin, 
Baruna Trenka 56, 42000 Varaždin 
(rok za prijavu: 20. siječnja 2010.) 

9) 

RIJEKA (Primorsko-goranska županija, 
Istarska županija) – Dodatna radionica 

29. siječnja 2010. 
Hrvatski zavod za zapošljavanje- Područna 
služba Rijeka, 
Bulevar osloboñenja 14, 51000 Rijeka 
(rok za prijavu: 28. siječnja 2010.) 

5) 

VIROVITICA (Virovitičko-podravska 
županija)  

25. siječnja 2010. 
Hrvatski zavod za zapošljavanje- 
Područna služba Virovitica, 
A. Mihanovića 40, 33000 Virovitica 
(rok za prijavu: 22. siječnja 2010.) 

 

 

 
Podsjećamo da se savjetovanje (projektne klinike) koje je bilo predviñeno za: 

• 18. siječnja 2010. u Sisku otkazuje, a NOVO SAVJETOVANJE za projekte iz Sisačko-
moslavačke županije će se održati u Zagrebu dana, 22. siječnja 2010. 
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• 18. siječnja 2010. u Krapini otkazuje, a NOVO SAVJETOVANJE za projekte iz 
Krapinsko-zagorske županije će se održati u Varaždinu, dana 22. siječnja 2010. 

• 19. siječnja 2010. u Bjelovaru otkazuje, a NOVO SAVJETOVANJE za projekte iz 
Bjelovarsko-bilogorske županije će se održati u Virovitici, dana 25. siječnja 2010. 

• 19. siječnja 2010. u Križevcima otkazuje, a NOVO SAVJETOVANJE za projekte iz 
Koprivničko-križevačke županije će se održati u Varaždinu, dana 22. siječnja 2010. 

• 21. siječnja 2010. u Karlovcu otkazuje, a NOVO SAVJETOVANJE za projekte iz 
Karlovačke županije će se održati u Zagrebu, dana 22. siječnja 2010. 

• 25. siječnja 2010. u Šibeniku se otkazuje, a NOVO SAVJETOVANJE za projekte iz 
Šibensko-kninske županije će se održati u Zadru, dana 27. siječnja 2010.  

• 26. siječnja 2010. u Splitu se otkazuje, a NOVO SAVJETOVANJE za projekte iz 
Splitsko-dalmatinske županije će se održati u Zadru, dana 27. siječnja 2010.  

• 28. siječnja 2010. u Slavonskom Brodu se otkazuje, a NOVO SAVJETOVANJE za 
projekte iz Brodsko-posavske županije će se održati u Požegi, dana 29. siječnja 2010.  

 
Ovim putem željeli bismo Vas obavijestiti da ćemo Vas o vremenu održavanja svakog 
individualnog savjetovanja informirati e-mailom nakon isteka roka za prijavu predstavnika 
projekta. 

Putni troškovi bit će nadoknañeni u slučaju korištenja javnog prijevoza. Iznimno, ukoliko sudionici 
koriste osobni automobil, putni troškovi bit će nadoknañeni pod uvjetom da najmanje dvije osobe 
koriste isti automobil.  Povrat putnih troškova vršit će se na temelju povrata od €0.25 po prijeñenom 
kilometru. Povrat putnih troškova primijenit će se samo ukoliko sudionici prilože valjan račun i 
popratnu dokumentaciju (originalnu autobusnu kartu/ kartu za vlak/ dokaz plaćene cestarine). 

KAKO I POD KOJIM UVJETIMA SE MOŽETE PRIJAVITI  
 
Kako biste se prijavili za savjetovanje potrebno je popuniti priloženi Obrazac za prijavu. 
 
Molimo Vas da popunjene obrasce za prijavu pošaljete faksom na broj 01 612 60 79 ili elektroničkom 
poštom na: projekti@hzz.hr uz naznaku – Prijavnica za individualno savjetovanje LPE Faza 3.  
  
U obzir će se uzeti prijave pristigle do navedenog roka u 13:00 sati i to prema redoslijedu zaprimanja. 

Svi sudionici bit će pravovremeno obaviješteni o rezultatima prijave. Prijave pristigle nakon navedenog 
roka razmatrat će se samo ukoliko se ne popune sva mjesta. Svi sudionici bit će pravovremeno 
obaviješteni o rezultatima odabira za sudjelovanje na savjetovanjima.  


