Prijedlog

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne
novine, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ____________
godine donijela

ODLUKU
o imenovanju nacionalne kontakt točke za program "Europa za građane"

I.
Ured za udruge imenuje se nacionalnom kontakt točkom programa "Europa za
građane", za programsko razdoblje od 2014. do 2020. godine.
II.
U pripremi i provedbi programa "Europa za građane" Ured za udruge, kao
nacionalna kontakt točka, koordinirat će provedbu aktivnosti ovoga Programa u Republici
Hrvatskoj. Zadaća je nacionalne kontakt točke pružanje sustavne podrške svim prijaviteljima
na natječaje programa "Europa za građane", korisnicima i partnerima na projektima
financiranima u sklopu ovoga Programa, informiranje i izobrazba svih potencijalnih korisnika
o mogućnostima koje program "Europa za građane" donosi udrugama, organizacijama
civilnoga društva te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici
Hrvatskoj, kao i promidžba i predstavljanje programa "Europa za građane" široj javnosti.
III.
U radu Programskog odbora programa "Europa za građane" sudjeluje ravnatelj
Ureda za udruge.
IV.
Sredstva za sufinanciranje radnog programa nacionalne kontakt točke
programa "Europa za građane" osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske na
poziciji Ureda za udruge.
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V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović
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OBRAZLOŽENJE

Program "Europa za građane", koji je od listopada 2007. otvoren i za Republiku Hrvatsku,
jedan je od programa Europske unije koji omogućava provedbu niza aktivnosti koje pridonose
suradnji među zemljama sudionicama programa u različitim područjima vezanima uz
zajedničke politike Europske unije.
Tijekom proteklih šest godina, temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 28. veljače
2007. godine, Ured za udruge bio je zadužen za provedbu programa "Europa za građane" te za
osiguranje odgovarajućih financijskih i kadrovskih preduvjeta za sudjelovanje u ovom
programu u razdoblju 2007. – 2013. U tom svojstvu, Ured je osiguravao članarinu za
sudjelovanje u programu te sufinancirao provedbu radnog programa nacionalne kontakt točke,
temeljem obveza preuzetih ugovorom s Europskom komisijom odnosno Zakonom o
potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike
Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu "Europa za građane" (Narodne
novine-Međunarodni ugovori 9/2007). Zadaća nacionalne kontakt točke bila je informiranje i
educiranje o programu "Europa za građane", promidžba i predstavljanje programa široj
javnosti te sustavno pružanje tehničke podrške prijaviteljima i provoditeljima projekata
ugovorenih u sklopu ovog programa.
Slijedom zaprimljenog zahtjeva iz Europske komisije, potrebno je imenovati nacionalnu
kontakt točku za program "Europa za građane" i za sljedeće programsko razdoblje od 2014.
do 2020. Predlaže se da i u sljedećem razdoblju tu ulogu ima Ured za udruge, s obzirom da su
udruge, organizacije civilnog društva među glavnim korisnicima i partnerima u provedbi ovog
programa, a imajući u vidu izrazito uspješnu provedbu ovog programa u Republici Hrvatskoj
u proteklom razdoblju. U prijedlogu proračuna za 2014. - 2016. godinu, Ured za udruge je
rezervirao potrebna sredstava za provedbu ovog programa. Kao i u dosadašnjem razdoblju,
predlaže se da ravnatelj Ureda za udruge nastavi sudjelovati u radu Programskog odbora
programa "Europa za građane", kao predstavnik nacionalne kontakt točke.

