
 Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro 

koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i članka 14. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje 

provode udruge na području Općine Legrad („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 16/15. i 2/17), Općina Legrad, dana 26. 

siječnja 2022. godine, donosi 

 

 GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH POZIVA 

ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA  

OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE  ZA 2022. GODINU 

 

I. 

 

 Općina Legrad raspisat će javne pozive za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području 

Općine Legrad za 2022. godinu i to: 

 

        

R. br. 
Naziv 

upravnog 
odjela  

Naziv natječaja (oznaka aktivnosti u 
proračunu) 

Okvirni datum 
raspisivanja natječaja 

Ukupna 
vrijednost 

natječaja (kn) 

Okvirni broj 
planiranih 
ugovora 

Financijska 
podrška se 

ostvaruje na 
rok od 

Napomena 

1. 
  

Jedinstveni 
upravni 

odjel  
  

Javni poziv za 2022. godinu za financiranje 
programa i projekata od interesa za opće 
dobro koje provode udruge na području 
Općine Legrad – programsko područje zaštita 
okoliša 

01.02.2022. 10.000,00 1 1 godina   

Javni poziv za 2022. godinu za financiranje 
programa i projekata od interesa za opće 
dobro  koje provode udruge na  području 
Općine Legrad – programsko područje 
rekreacija i sport 

01.02.2022. 180.000,00 6 1 godina   

Javni poziv za 2022. godinu za financiranje 
programa i projekata od interesa za opće 
dobro koje provode udruge na području 
Općine Legrad – programsko područje kultura 

01.02.2022. 20.000,00 3 1 godina   

Javni poziv za 2022. godinu za financiranje 
programa i projekata od interesa za opće 
dobro koje provode udruge na području 
Općine Legrad – programsko područje   za 
ratne veterane  

01.02.2022. 2.000,00 1 1 godina   



Javni poziv za 2022. godinu za financiranje 
projekata od interesa za opće dobro koje 
provode udruge na području Općine Legrad – 
programsko područje  energetska 
učinkovitost objekata   

01.02.2022. 30.000,00 3 1 godina   

Javni poziv za 2022. godinu za financiranje 
projekata od interesa za opće dobro koje 
provode udruge na području Općine Legrad – 
programsko područje  kapitalna ulaganja u 
imovinu 

01.02.2022. 50.000,00 2 1 godina   

Javni poziv za 2022. godinu za financiranje 
programa i projekata od interesa za opće 
dobro koje provode udruge na području 
Općine Legrad – programsko područje 
manifestacije u okviru „Ljeto na Šoderici 
2022.“  

01.02.2022. 20.000,00 5 1 godina  

Javni poziv za 2022. godinu za financiranje 
programa i projekata od interesa za opće 
dobro koje provode udruge na području 
Općine Legrad – programsko područje 
organizacija manifestacija u 2022. godini 

01.02.2022. 20.000,00 6 1 godina   

  

Javni poziv za 2022. godinu za financiranje 
programa i projekata od interesa za opće 
dobro koje provode udruge na području 
Općine Legrad – programsko područje mladi 

01.02.2022. 10.000,00 3 1 godina  

  

Javni poziv za 2022. godinu za financiranje 
programa i projekata od interesa za opće 
dobro koje provode udruge na području 
Općine Legrad – nacionalna strategija za 
osobe s invaliditetom 

01.02.2022. 5.000,00 2 1 godina  

        

        

        

        

   

Legenda kratica za upravne odjele: 

   

   

JUO 
Jedinstveni upravni 
odjel 

    



 

 

 

 

II.  

 

 Ovaj Godišnji plan objavit će se na internetskim stranicama Ureda za udruge Republike Hrvatske i Općine Legrad. 

 

 

KLASA: 402-04/22-01/01 

URBROJ: 2137-10-02-22-1 

Legrad, 26. siječnja 2022. 

 

                                                                                                                                                                                                    

   


