
Svjetlo na 
zajedničkom 

putu

Hrvatska elektroprivreda d.d. objavljuje

Javni natječaj za 
dodjelu donacija u 
2014. godini

Predmet natječaja je dodjela donacija 
za podupiranje projekata iz područja:__________
>> mladi (odgojno-obrazovni projekti, 

sportske i kulturne aktivnosti djece i 
mladih, odnosno za djecu i mlade)

>> umjetnost i kulturna baština 
(pomoć nadarenim umjetnicima, 
promociji hrvatske kulture u 
inozemstvu, aktivnosti očuvanja 
nacionalne i lokalne kulturne 
baštine)

>> okoliš (projekti promicanja 
energetske učinkovitosti i znanja 
o okolišu, projekti poboljšanja 
stanja okoliša, projekti zaštite ljudi i 
dobara)

>> znanost i društvo (znanstveni 
projekti, poticanje kreativnosti 
i inovativnosti te ostali projekti 
razvoja civilnog društva)

>> humanitarno djelovanje 
(karitativni projekti i aktivnosti od 
značaja za stare, bolesne, siromašne 
i nemoćne osobe i osobe s posebnim 
potrebama)

Uvjeti natječaja__________
>> Sudionici natječaja mogu biti 

isključivo registrirane udruge, 
klubovi i ustanove sa sjedištem u 
Republici Hrvatskoj.

>> Na natječaj se ne mogu prijaviti 
pojedinci, trgovačka društva, jedinice 
lokalne samouprave (gradovi, 
općine, županije) ili tijela državne 
uprave.

>> Prijave se moraju odnositi na 
projekte ili program rada za 2014. 
godinu.  

>> Sudionici natječaja (članovi tijela 
udruga, klubova i ustanova) ne 
mogu biti zaposlenici HEP grupe.

Najveći pojedinačni iznos po projektu__________
>> Odobrena donacijska sredstva za 

pojedini prijavljeni projekt iznosit će 
najviše 50.000,00 kuna, te u prijavi 
nije dopušteno zatražiti veći iznos od 
Hrvatske elektroprivrede d.d.

>> Hrvatska elektroprivreda d.d. 
zadržava pravo ne dodijeliti donaciju 
niti jednom sudioniku natječaja bez 
posebnog obrazloženja.

Kriteriji za odabir__________
>> kvaliteta i izvornost projekta
>> stupanj korisnosti za lokalnu ili širu 

društvenu zajednicu 
>> učinkovito korištenje donacijskih 

sredstava

Pravila natječaja__________
>> Svi zainteresirani imaju pravo 

natjecati se za samo jedan projekt 
ili cjeloviti godišnji program rada. 
Udruge, klubovi ili ustanove koje 
prijave više od jednog projekta 
isključit će se iz natječaja.

>> Sudionici natječaja ispunjavaju 
on-line prijavnicu za Javni natječaj 
za donacije. Prijavnica se nalazi 
na adresi www.hep.hr/dop. Jedino 
on-line prijave uzeti će se u 
razmatranje.

>> Sva eventualna pitanja i pojašnjenja 
moguće je dobiti na e-mail 
donacije2014@hep.hr

>> Prijavnici mora biti priložen dokaz 
o registraciji udruge, ustanove ili 
kluba.

>> Prijavnice se uzimaju u obzir ukoliko 
su poslane najkasnije do 02. travnja 
2014. godine do 24.00 sata.

Rezultati natječaja__________
>> Povjerenstvo za prosudbu projekata 

razmatrat će samo on-line prijave 
koje su potpune i u roku pristigle.

>> Rezultati natječaja bit će objavljeni 
do 30. svibnja 2014. godine, na 
internetskoj stranici www.hep.hr

Prava i obveze__________
>> Hrvatska elektroprivreda d.d. će 

ovlaštenim predstavnicima udruga, 
klubova i ustanova čiji su projekti 
izabrani, poštom uputiti prijedloge 
ugovore o donaciji radi potpisa i 
sklapanja ugovora.


