
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Na temelju Odluke ravnatelja o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu financijske potpore za
provedbu programa za očuvanje tradicijske kulture Roma za 2013. godinu.

raspisuje

J A V N I   P O Z I V
za dodjelu financijske potpore za provedbu programa koji doprinose

očuvanju tradicijske kulture Roma za 2013. godinu

1. IZNOS I VRSTA FINANCIJSKE POTPORE

Ukupan iznos raspoloživih sredstva koji je namijenjen za financijske potpore udrugama i
kulturno-umjetničkim društvima romske nacionalne manjine (u daljnjem tekstu KUD-ovima)
putem ovog natječaja iznosi 150.000,00 kn.

Udruga ili KUD može poslati samo jednu prijavu.

Financijske potpore dodjeljuju se za:
a) nabavu tradicionalnih romskih instrumenata i popravke postojećih instrumenata u

iznosu do 15.000,00 kn,
b) nabavu tradicionalnih romskih nošnji u iznosu do 15.000,00 kn,
c) nabavu opreme za dramske grupe i naknadu voditelju u iznosu do 10.000,00 kn,
d) rad stručnih koreografa i profesora glazbene umjetnosti s tradicionalnim romskim

ansamblima u najdužem razdoblju od šest mjeseca u iznosu do 12.000,00 kn,
e) nabavu materijala za likovnu umjetnost (slikarska platna, boje, kistovi, i ostali

slikarski pribor) u iznosu do 15.000,00 kn i
f) rad nositelja stručnog ili znanstvenog istraživanja povezanog s očuvanjem tradicijske

kulture i jezika Roma u iznosu do 15.000,00 kn.

2. UVJETI PRIJAVE I NAČIN ODABIRA

Prijave za dodjelu financijske pomoći mogu uputiti samo udruge i kulturno-umjetnička
društva romske nacionalne manjine koja su registrirana u Republici Hrvatskoj najmanje 24
mjeseca (prije podnošenja prijave na Javni poziv) i koja aktivno djeluju na očuvanju i
promicanju tradicionalne kulture Roma. Navedene udruge i KUD-ovi trebaju imati najmanje
20 članova te jasno opisati svoje rezultate na području očuvanja i promicanja tradicijske
kulture Roma.



Financijske potpore se ne dodjeljuju za nabavu tehničke opreme potrebne za nastupe (npr.
mikrofoni, pojačala, zvučnici, novi netradicionalni romski instrumenti), kao ni za režijske
troškove udruge ili KUD-a, te za hranu, piće, prijevoz i najma prostora za rad i nastupe.

Financijske potpore se ne mogu dodijeliti članovima Radne skupine za raspodjelu
financijskih sredstava za očuvanje tradicijske kulture Roma iz reda romske nacionalne
manjine, odnosno njihovim udrugama i KUD-ovima.

Prednost pri odabiru i dodjeli financijskih potpora imat će one udruge i KUD-ovi koji su se
istakli u promicanju i očuvanju tradicionalne kulture Roma te koji su postigli značajne
rezultate u svojem radu  i udruge i KUD-ovi koji do sada nisu bila financirani putem javnog
poziva za tradicijsku kultura Roma.

Prednost također imaju udruge i KUD - ovi kojima nedostaju neki od osnovnih elemenata
nužnih za tradicionalno kulturno stvaralaštvo: glazbala, nošnje, oprema za dramske grupe i
slikarsku umjetnost i/ili voditelji plesnih, sviračkih, pjevačkih dramskih i likovnih sekcija, te
nositelji stručnog i znanstvenog istraživanja povezanog s očuvanjem tradicijske kulture i
jezika Roma.

Udruge i KUD-ovi podnositelji zahtjeva za financijske potpore dužni su priložiti potpisanu
izjavu o tome da li su dobili financijska sredstva za istu svrhu iz nekog drugog izvora,
navesti izvor i visinu odobrenih sredstava

Prije potpisivanja ugovora o sufinanciranje za osobu odgovornu za zastupanje udruge i
KUD-a  treba dostaviti uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju

3. NAČIN PRIJAVE

Udruge i KUD-ovi prijavljuju svoje projekte na propisanom obrascu.

Obrazac za prijavu nalazi se:
 na web stranici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade

Republike Hrvatske www.uljppnm.vlada.hr

Rok za podnošenje prijava je 10 dana  od objave Javnog poziva u Narodnim novinama.

Zadnji dan Javnog poziva je 16. studeni 2013. godine.

Prijave s potrebnim prilozima  dostavljaju  se Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih
manjina putem redovne pošte na adresu: Mesnička 23, 10 000 Zagreb ili osobno na adresu
Trg sv. Marka 3 (pisarnica)

Zakašnjele prijave, nepotpune prijave ili na drugi način podnesene prijave (faxom i e-
mailom), koje nisu u skladu s uvjetima ovog natječaja neće se razmatrati.

Odabir prijedloga i raspored financijskih sredstava izvršit će Radna skupina za raspodjelu
sredstava za tradicijsku kulturu Roma.

Radna skupina neće razmatrati prijedloge onih udruga i kulturno-umjetničkih društava koji
su do sada bili financirani, a nisu dostavili izvješće o utrošku financijskih sredstava.



4. NAČIN OBJAVE ODLUKE O ODOBRENIM PROGRAMIMA

Odluka o dodjeli financijskih potpora bit će objavljena na web stranici Ureda za ljudska
prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

Vlada  Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

KLASA: 016-02/13-12/01
URBROJ: 50450-03/02-13-01


