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OKVIRNI RASPORED 

ISPLATE

1. Ured župana Javni poziv za pokroviteljstva 100.000,00 30 12 mj siječanj 2017.

do utroška sredstava / 

najdulje do 31. prosinca 

2017.

cijele godine / prema 

odobrenim zahtjevima
Sukladno ugovorima

2.
Upravni odjel za zdravstvo, 

socijalnu skrb, udruge i mlade

Javni poziv udrugama za prijavu programa i projekata usmjerenih očuvanju digniteta 

i promicanju istine o Domovinskom ratu, psihološko i socijalno osnaživanje te 

podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja 

200.000,00 15 12 mj siječanj 2017. ožujak 2017. ožujak 2017.
3 OBROKA: ožujak, 

lipanj, rujan 2017.

3.
Upravni odjel za zdravstvo, 

socijalnu skrb, udruge i mlade

Natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga u području prevencije 

zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama
500,000,00 50 12 mj siječanj 2017. ožujak 2017. ožujak 2017.

3 OBROKA: ožujak, 

lipanj, rujan 2017.

4.
Upravni odjel za obrazovanje, 

kulturu, sport i tehničku kulturu

Javni poziv za dostavljenje prijava za potporu književnog stvarlalaštva iz proračuna 

Krapinsko-zagorske županije u 2017. godini
90.000,00 30 12 mj siječanj 2017. ožujak 2017. travanj 2017.

3 OBROKA: ožujak, 

lipanj, rujan 2017.

5.
Upravni odjel za obrazovanje, 

kulturu, sport i tehničku kulturu

Javni poziv za predlaganje projekata manifestacija u kulturi Krapinsko-zagorske 

županije u 2017. godini
360.000,00 90 12 mj siječanj 2017. ožujak 2017. travanj 2017.

4. obroka: ožujak, lipanj, 

rujan i studeni 2017.

6.
Upravni odjel za obrazovanje, 

kulturu, sport i tehničku kulturu

Javni poziv za financiranje projekata obnove i zaštite spomeničke baštine u KZŽ za 

2017. godinu
290.000,00 25 12 mj siječanj 2017. ožujak 2017. travanj 2017.

4. obroka -ožujak, 

lipanj, rujan i studeni 

2017.

7.
Upravni odjel za gospodarstvo, 

poljoprivredu, promet, komunalnu 

infrastrukturu i EU fondove

Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednim udrugama koje se bave primarnom 

poljoprivrednom proizvodnjom
100.000,00 15 12 mj 15. siječnja 2017. 15. veljače 2017. ožujak 2017.

20 OŽUJKA  -  15. 

SVIBNJA

8.
Upravni odjel za gospodarstvo, 

poljoprivredu, promet, komunalnu 

infrastrukturu i EU fondove

Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednim udrugama koje se bave preradom i 

stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda 
100.000,00 15 12 mj 15. siječnja 2017 15. veljače 2017. ožujak 2017.

20. OŽUJKA - 15. 

SVIBNJA

9. Upravni odjel za gospodarstvo, 

poljoprivredu, promet, komunalnu 

infrastrukturu i EU fondove

Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva 173.000,00 20 12 mj listopad 2017. studeni/prosinac 2017. studeni/prosinac 2017. 15. PROSINCA 2017. 

Godišnji plan natječaja i javnih poziva za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije u 2017. godini 


