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Regionalna zaklada za lokalni razvoj «Zamah» (u daljnjem tekstu: Zaklada Zamah) i PCAP 
International temeljem odluke Upravnog odbora Zaklade Zamah od 06. lipnja 2010. godine, 
raspisuju: 
 

JAVNI NATJEČAJ 
 

ZA DODJELU NAGRADE „ČETIRI RIJEKE“   
U OKVIRU PROGRAMA  

 
«KARLOVČANI ZA GRAD PRAKOVA“ 

 
 
Datum objave natječaja:   od 05. srpnja 2010. godine  
 
Rok za prijavu na natječaj:                    do 01. studenog 2010. godine  
 
 
UVJETI PRIJAVE: 
 
Na natječaj za dodjelu nagrade „Četiri rijeke“ (u daljnjem tekstu NAGRADA) mogu se 
prijaviti udruge grañana i ostale organizacije civilnog društva, javne ustanove  te  tijela 
mjesne samouprave (mjesni odbori i gradske četvrti). 
 
NAGRADE će se dodjeljivati za aktivno djelovanje na sljedećim područjima:  
 

� Zaštita voda  
�  Sadnja bilja i ureñenje okoliša 
�  Gospodarenje otpadom i održivi razvoj 
�  Poticanje suživota s prirodom /organiziranje različitih 

aktivnosti/akcija u prirodi 
 
Dodijeliti će se ukupno četiri nagrade, a svaka će biti dodijeljena za aktivnosti 
provedene u jednom od navedenih područja i nosit će ime jedne od karlovačkih rijeka; 
MREŽNICA – Zaštita voda,  KORANA – Sadnja bilja i ureñenje okoliša, KUPA - 
Gospodarenje otpadom i održivi razvoj, DOBRA - Poticanje suživota s prirodom 
/organiziranje različitih aktivnosti/akcija u prirodi.  
Nagrade će činiti novčani dio, u visini koja će biti utvrñena na temelju raspoloživih 
sredstava i zahvalnica. 

Prijavni obrazac i ostalu natječajnu dokumentaciju možete podići na internetskim stranicama  

Zaklade Zamah www.zamah.hr  i udruge PCAP Int. iz Karlovca www.pcap.hr 

Za dodatne informacije možete se obratiti na dolje navedene kontakte 

Zaklada ZAMAH                                          ili                            PCAP International 
E-mail: zamah@zamah.hr                                                            E-mail: pcap@pcap.hr  
Tel.: 01 36 46 237                                                                            Tel/fax: 047/617 223 
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NAČIN PRIJAVE 
 

Dokumentacija koju mora sadržavati Prijedlog za dodjelu NAGRADE uključuje:  
 
1. Prijavni obrazac (potpisan i ovjeren pečatom organizacije) 
2. Presliku Rješenja o registraciji organizacije  
3. Najmanje jednu preporuku za predloženi projekt/inicijativu kandidata od strane 

osobe/ustanove/organizacije koja će u pismu preporuke na stručan i argumentiran 
način obrazložiti  zbog čega i na koji način kandidirana  aktivnost/projekt/inicijativa 
doprinijela očuvanju okoliša i zaštiti prirode,  

4. Foto i/ili video dokumentaciju, press clipping, promotivni materijal kroz što će se jasno 
očitovati uspješnost provedene inicijative i prepoznatost njezina značaja za očuvanje 
okoliša i zaštitu prirode  u Gradu Karlovcu,  

 
Predlagatelj je dužan omogućiti Komisiji za procjenu prijava provjeru vjerodostojnosti 
provedene inicijative/akcije na terenu.   
 

Svu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti u papirnatom obliku i na CD-u isključivo 
poštom na adresu:  

Regionalna zaklada za lokalni razvoj Zamah 
Trg Petra Svačića 3, HR-10000 Zagreb 
S naznakom: 
«Za javni natječaj za dodjelu nagrade „Četiri rijeke““ – ne otvarati do sjednice Komisije 
 
Zakašnjele prijave (s poštanskim žigom nakon 01. studenog 2010. god.), nepotpune prijave, ili 
prijave poslane na neki drugi način (e-mailom, telefaxom i sl.), neće ući u natječaj za 
NAGRADU.  
 
KRITERIJI ZA DODJELU POTPORE: 
 
Prijavljeni prijedlozi za dobivanje NAGRADE procjenjivati će se na osnovu slijedećih kriterija: 
 

- potpora očuvanju i unapreñenju prepoznatljivosti, osobnosti i kulturnog nasljeña Grada 
Karlovca kao grada zelenila i vode 

- izravna ili posredna korist za podizanje kvalitete života u lokalnoj zajednici 
- izravna ili posredna korist za očuvanje prirode i okoliša u lokalnoj zajednici i šire  
- broj uključenih aktera u inicijativu/akciju/projekt (bolje što više volontera) 
- krug korisnika na koje inicijativa/akcija/projekt ima direktan učinak 
- prepoznatljivost inicijative/akcije/projekta u zajednici (medijska pokrivenost) 
- koliko inicijativa/akcija/projekt odgovara na trenutne potrebe zajednice 

 
O rezultatima natječaja i visini dodijeljenih sredstava zaklada Zamah će sve podnositelje 
obavijestiti najkasnije do 22. studenog 2010. godine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


