
 
Broj: 10/1-10/53-16 
Zagreb, 10. srpnja 2015. 
 
 

Temeljem provedenog postupka Natječaja za dodjelu financijskih potpora projektima županijskih, 

gradskih, otočnih ili općinskih organizacija SDFŽ-a za 2016., Predsjedništvo SDFŽ-a SDPH je na 11. 

sjednici održanoj 09. srpnja 2016. donijelo  

ODLUKU 

o dodjeli financijskih potpora projektima 

 županijskih, gradskih, otočnih ili općinskih organizacija SDFŽ-a za 2016.  

 

I. 

Temeljem odluke donesene na devetoj sjednici Predsjedništva SDFŽ-a SDPH od 6. svibnja 2016. i 

na šestoj sjednici Glavnog odbora SDFŽ-a SDPH održanoj 7. svibnja 2016. te sukladno članku 20. 

Statuta SDFŽ-a SDPH, u periodu od 10. svibnja do 30. lipnja 2016. raspisan je Natječaj za dodjelu 

financijskih potpora projektima županijskih, gradskih, otočnih ili općinskih organizacija SDFŽ-a za 

2016.  

 

II. 

Ukupan fond financijskih potpora koji se dodjeljuje sukladno rezultatima ovog natječaja je 

51.000,00 kuna. Dodjeljuje se jedna financijska potpora u iznosu od 10.000,00 kuna, tri u iznosu od 

5.000,00 kuna i pet financijskih potpora u iznosu od 3.000,00 kuna sljedećim projektima:  

 

Odobreni projekt u iznosu od 10.000 kn: 
1.  „Žensko poduzetništvo – MOŽE!“ – projekt osnaživanja žena za bavljenje poduzetništvom, 

GO SDFŽ-a Dubrovnik (30 bodova) 
 

Odobreni projekti u iznosu od 5.000 kn: 
1. „Riznica moje bake“, Gradska organizacija SDFŽ-a Ploče (30 bodova) 
2. Izrada suvenira s motivom šibenskog rebusa, Gradska organizacija SDFŽ-a Šibenika (30 

bodova) 
3. Izobrazba o sigurnom rukovanju pesticidima za vlasnice OPG-a, ŽO SDFŽ-a Požeško-slavonske 

županije (29 bodova)  
4.  „Živi bili!“ – širenje mreže AVD uređaja, ŽO SDFŽ-a Splitsko-dalmatinske županije (29 

bodova) 
5. „Piknik demokracije – aktualno pod zvijezdama“, GO SDFŽ-a Opatija (29 bodova) 
6. Informirajmo i osnažimo žene za unapređenje života žena ruralnog prostora Koprivničko-

križevačke županije, ŽO SDFŽ-a Koprivničko-križevačke županije (29 bodova) 
7. Internetska edukacija za osobe treće životne dobi, GO SDFŽ-a Županja (28 bodova) 

 
Odobreni projekti u iznosu od 3.000 kn: 

1. „Neretvanska enciklopedija“, GO SDFŽ-a Metković (29 bodova) 
2. „Perivoj slavnih – može i ovako“, GO SDFŽ-a Zadar (26 bodova) 



 
III. 

Potpore će se isplaćivati isključivo na način direktnog plaćanja bezgotovinskih računa za 

ostvarivanje projekta naslovljenih na SDP Hrvatske, (Natječaj za projekte SDFŽ-a), Iblerov trg 9, 

10.000 Zagreb, dostavljenih tajnici SDFŽ-a na posebno kreiranu e-adresu: sdfz.projekti@gmail.com, 

jednokratno ili višekratno dok ne bude iscrpljen iznos odobrene financijske potpore. Najkasnije do 

31. prosinca 2015. organizacije su dužne dostaviti izvješće na predviđenom obrascu i originalne 

račune za utrošena sredstva. 

 
 
 
 
 
Gordana Sobol 

 
          predsjednica SDFŽ-a SDPH 
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