
Jadranska vrata d.d.- Natječaj za donacije 2019 

 

Jadranska vrata d.d. dana 11.11.2019. objavljuju Natječaj za dodjelu donacija ustanovama, 

udrugama i drugim organizacijama civilnog društva. 

Prijave su otvorene do 24.11.2019., a ukupna planirana vrijednost Natječaja je 20.000,00 kuna. 

Predmet Natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata. Sva eventualna pitanja i zahtjeve 

za pojašnjenjima moguće je uputiti isključivo na e-mail: idc@ictsi.hr. 

 

Prioriteti dodjele pomoći su iz područja: 

• Humanitarno djelovanje - karitativni projekti/programi i aktivnosti od značaja za djecu, 
mlade, stare, bolesne, siromašne i nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama; zaštita 
i promicanje zdravlja; podrška osobama s invaliditetom; sigurnost djece i mladih; prevencija 
nasilja među djecom i mladima; odgojno obrazovni rad s djecom i mladima s posebnim 
potrebama. 

• Mladi-odgojno obrazovni projekti/programi; prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih. 

• Zaštita okoliša, ekološka održivost i zaštita radne okoline. 

• Projekti vezani za odnose sa zajednicom, zaštite raznolikosti te zaštite ljudskih prava. 

• Sportske aktivnosti djece i mladih; kulturno-umjetničke aktivnosti djece i mladih; 
međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih; organizacija izvannastavnih i 
izvanškolskih aktivnosti. 

 

Prihvatljivi prijavitelji: 

• Organizacije civilnog društva (npr. udruge, zaklade, ustanove, i druge neprofitne 
organizacije) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije su aktivnosti usmjerene općoj 
dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć 
potrebna za realizaciju projekata iz zadanih programskih područja financiranja. 

• Registrirani za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja. 
• Fizičke osobe za zdravstvene potrebe. 

Način prijave i rokovi: 

• Prijavitelji se prijavljuju na Natječaj putem e-maila: idc@ictsi.hr koji je za vrijeme trajanja 

Natječaja dostupan na web stranici Jadranskih vrata d.d. 
• Prijavi je potrebno priložiti izvadak iz Registra neprofitnih organizacija i opis programa     

/projekta na koji će se utrošiti dobivena sredstva. 
• Prijavitelji mogu prijaviti samo jedan program/projekt za 2019. godinu. 

• Prijave koje nisu pristigle na traženi način (putem e-maila) i u zadanom roku biti će 
isključene iz Natječaja. 

• Trajanje natječaja – do 24.11.2019. 
• Rok za podnošenje prijave: zadnji dan natječaja do 16:00 sati. 
• Očekivani rok za objavu rezultata na web stranici www.ictsi.hr – 06.12.2019. 
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