
 

 

OBRAZAC BODOVANJA PROJEKATA 
ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I/ILI 

OPĆINSKIH ORGANIZACIJA SDFŽ-a SDP-
a HRVATSKE ZA 2017.  

 

A) OSNOVNI PODACI O PRIJAVITELJU/KORISNIKU BODOVI 

Organizacija 
SDFŽ-a* 

  

Predsjednica*   

Datum posljednje 
održane 
skupštine 
(napisati datum i 
zaokružiti)* 

Ako u 2016. ili 2017. nije održana ni jedna izborna, 
tematska ili izvještajna skupština, projekt se 
izuzima od daljnjeg natjecanja za financijsku 
potporu. 

 

Voditeljica 
projekta  
(ako to nije 
predsjednica) 

  

Telefon*   

Adresa E-pošte*   

 

B) OSNOVNI PODACI O PROJEKTU BODOVI 

Naziv projekta*   

 
Kategorija 
financijske 
potpore za koju 
se natječe 
(zaokružiti)* 
 

  

Vremensko 
razdoblje 
provedbe* 

Projekt će biti ostvaren u vremenskom razdoblju: 
1 dan, jednokratno………..1 bod 
dulje od 1 dana...…………2 boda 
trajno……………………….3 bodova 

1-3 

Mjesto 
provedbe* 

1 mjesto………………..1 bod 
2 -3 mjesta……………..2 boda 
Više od 3 mjesta…...….3 boda 

1-3 

Područje 
projekta  
(zaokružiti)* 

Gospodarstvo, Socijalna politika i ljudska prava, 
Odgoj, obrazovanje i kultura, Zdravstvo……1 bod 
Politika i odlučivanje………1 dodatni bod (1+1) 
Uključenost projektom u predstojeće lokalne 
izbore………………………. 1 dodatni bod (+1) 
Unapređenje kvalitete života ruralnih 
područja…………………….1 dodatni bod (1+1) 

1-4 

 
Osnovni cilj 
provedbe 

 Prema procjeni predsjedništva (procjenjivačke 
komisije) uzimajući u obzir ostvarivost i povezanost s 
programskim područjem ……..1-3 boda 

1-3 

 



projekta (najviše 

40 riječi)* 

 

Ciljana 
skupina* 

Samo SDFŽ……..1 bod 
SDFŽ + SDP ……2 boda 
Koalicija ………….3 boda 
Socijalno ugrožene i/ili marginalizirane skupine 
………….…dodatni 1 bod 
 

1-4 

 
 
Opisni sažetak  
projekta (opisati 

s najviše 100 
riječi)* 

 

Prema procjeni Predsjedništva (procjenjivačke 
komisije) uzimajući u obzir ostvarivost, povezanost s 
programskim područjem  i osnovnim ciljem……..1-5 
boda 

1-5 

 
Predviđeni 
način 
informiranja 
članica SDFŽ-a, 
članstva SDP-a  
i javnosti o 
provedbi i 
rezultatima 
projekta 
 

Informiranje unutar SDFŽ-a ………1 bod 
Informiranje unutar SDP-a ………..dodatan 1 bod 
Informiranje javnosti lokalno …….dodatni 1 bod 
Informiranje javnosti nacionalno…dodatni 1 bod 

0-4 

Partneri na 
projektu 
(unutar SDFŽ-a, 
SDP-a, 
koalicijskih 
partnera, ostali 
društveni 
partneri…) 

PARTNER 
ULOGA U PROVOĐENJU 
PROJEKTA 

 

Za svakog partnera uz prihvatljiv opis……..1 bod 
(najveći prihvatljiv broj partnera je 3) 

0-3 

Predviđeni 
učinak projekta 

RAZINA PREDVIĐENI UČINAK  

Općinska/gradska 1 bod 

1-3 Županijska/otočna 2 boda 

Državna 3 boda 

Aktivnosti* 

AKTIVNOST, 
RAZDOBLJE 
PROVEDBE 

OČEKIVANI REZULTAT  

Prema procjeni predsjedništva (procjenjivačke 
komisije) uzimajući u obzir ostvarivost, povezanost s 
programskim područjem, osnovnim ciljem i 
sažetkom……..1-3 boda 

1-3 

 
Dugoročna 

Planirane aktivnosti nakon završenog 
projekta…..….1 dodatni bod 

0-1 



održivost 
projekta (Opisati 

do 100 riječi na koji 
način se planira 
nastaviti aktivnost 
projekta nakon što 
isti službeno završi. 
Na koji način se 
planira koristiti 
postignute rezultate 
u daljnjem radu 
SDFŽ-a?) 

 

 

 

C) OSNOVNI PODACI O FINANCIJSKOM PLANU PROJEKTA 

Planirana distribucija 
financijske potpore 
(troškovnik projekta)* 

 BODOVI 

     Prema procjeni predsjedništva 
(procjenjivačke komisije) uzimajući u obzir 
ostvarivost, povezanost s programskim 
područjem, osnovnim ciljem, sažetkom I 
planiranim aktivnostima – ostvarivost 
financijskog plana……..1-5 boda 

1-5 

 

 


