Godišnji plan natječaja i javnih poziva za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz proračuna Krapinsko‐zagorske županije u 2022. godini
Redni
broj

Naziv tijela

Ured župana
1.

2.

3.

4.

5

6

7

8

9

Naziv natječaja (oznaka aktivnosti u proračunu)

Javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva,
financiranje manifestacija i i drugih događanja od značaja za
Krapinsko‐zagorsku županiju u 2022.

Javni poziv udrugama za prijavu programa i projekata
Upravni odjel za zdravstvo,
usmjerenih očuvanju digniteta i promicanju istine o
socijalnu politiku, branitelje, civilno
Domovinskom ratu, psihološko i socijalno osnaživanje,
društvo i mlade
podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja
Upravni odjel za zdravstvo,
Javni poziv udrugama za financiranje obilježavanja obljetnica
socijalnu politiku, branitelje, civilno
Domovinskog rata
društvo i mlade
Natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga u
Upravni odjel za zdravstvo,
području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim
socijalnu politiku, branitelje, civilno
skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog
društvo i mlade
društva.
Upravni odjel za zdravstvo,
Javni poziv za dodjelu trogodišnje financijske potpore za
socijalnu politiku, branitelje, civilno
program centra za mlade Krapinsko‐zagorske županije
društvo i mlade
Upravni odjel za zdravstvo,
Javni poziv za prijavu prijedloga za dječji participativni proračun
socijalnu politiku, branitelje, civilno
za 2023. godinu
društvo i mlade
Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za
Upravni odjel za zdravstvo,
mlade
socijalnu politiku, branitelje, civilno
za 2022. godinu
društvo i mlade

Ukupna
vrijednost
natječaja
(kn)

Financijska
Okvirni
podrška se
broj
planiranih ostvaruje na rok
od
ugovora

Okvirni datum
raspisivanja
natječaja

Okvirni datum
završetka
natječaja

do utroška
travanj‐lipanj 2022. sredstava/ najdulje
do 31. prosinca 2022.

Okvirni datum
za ugovaranje
tijekom godine/
prema
odobrenim
zahtjevima

125.000,00

25

12 mj

250.000,00

20

12 mj

80.000,00

20

12 mj

600.000,00

65

12 mj

siječanj/veljača
2022.

travanj 2022.

travanj 2022.

100.000,00

1

36 mj

veljača 2022.

svibanj 2022.

svibanj 2022.

200.000,00

15

12 mj

listopad 2022.

prosinac 2022.

prosinac 2022.

200.000,00

15

12 mj

veljača 2022.

travanj 2022.

travanj 2022.

siječanj/veljača
2022.

travanj 2022.

travanj 2022.

tijekom godine/
do utroška
prema
veljača/ožujak 2022. sredstava/ najdulje
odobrenim
do 31. prosinca 2022.

Upravni odjel za obrazovanje,
kulturu, šport i tehničku kulturu

Javni poziv za predlaganje projekata za program javnih potreba
u kulturi Krapinsko‐zagorske županije za 2022. godinu

452.500,00

80

12 mj

siječanj 2022.

travanj 2022.

svibanj 2022.

Upravni odjel za gospodarstvo,
poljoprivredu, turizam, promet i
komunalnu infrastrukturu

Javni natječaj za financiranje programa i projekata
poljoprivrednih udruga Krapinsko‐zagorske županije u 2022.
godini

100.000,00

20

12 mj

siječanj/veljača 2022.

ožujak 2022.

travanj 2022.

