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NATJEČAJ ZA DODJELU 
DONACIJA U 2008. GODINI

Desetu godinu zaredom Zagrebačka banka raspisuje 

javni Natječaj za dodjelu donacija, u kojem mogu sudjelovati 

organizacije, udruge, klubovi i društva kojima je financijska pomoć 

potrebna za realizaciju projekata koji neposredno ili posredno 

utječu na poboljšanje kvalitete života društvene zajednice.

Natječaju mogu pristupiti organizacije čiji su projekti vezani uz 

jedno od sljedećih područja društvenog djelovanja: 

n Učinimo svijet boljim 

Projekti vezani uz osobe treće životne dobi

n Čuvajmo nasljeđe 

Projekti vezani uz očuvanje kulturne baštine i ekologiju

n Znanjem do uspjeha

Projekti institucija i udruga vezani uz inovacije, natjecanja u 

obrazovnom programu djece i mladih do 25 godina starosti

Zadnji datum prijave za sva područja Natječaja je 30. 

lipnja 2008. Rezultati Natječaja bit će objavljeni u rujnu 

2008.

Za svako područje Natječaja osnovana je komisija koja 

odabire projekte kojima će se dodijeliti donacije Zagrebačke 

banke. Članovi komisija društveno su priznate osobe i ugledni 

stručnjaci iz određenog područja djelovanja. 



Glavni kriteriji za odabir dobitnika donacija: 

n kvaliteta projekta

n neposredna ili posredna korist za društvenu zajednicu

n objektivne mogućnosti realizacije projekta ili konkretnih dijelova    

projekata u razdoblju od godine dana

n nacionalna (regionalna) pokrivenost

n raznolikost projekata po područjima djelovanja

UVJETI I pRAVILA NATJEČAJA

Sudionici Natječaja mogu biti isključivo pravne osobe sa sjedištem 

u Republici Hrvatskoj

Pravila za prijavu na Natječaj:

Za sudjelovanje u Natječaju potrebno je ispuniti pristupnicu 

dostupnu na web stranicama Zagrebačke banke, www.zaba.hr.

Projekti koji se ne uklapaju u područja navedena u Natječaju 

neće se uzimati u obzir.

Sudionik može prijaviti samo jedan projekt na Natječaj.

pRISTUpNICA

Nepotpuno ispunjene pristupnice neće se uzimati u obzir.

Pristupnica mora biti ovjerena potpisom ovlaštene osobe i 

pečatom. Uz pristupnicu obavezno je priložiti rješenje o registraciji 

udruge/organizacije nositelja projekta.



Ispunjena pristupnica uz dodatni materijal u cijelosti može 

sadržavati do 10 stranica A4 formata.

Pristupnica uz popratni materijal ne vraća se sudionicima 

Natječaja (stoga Vas molimo da nam ne šaljete originale popratnih 

dokumenata). 

Podaci navedeni u pristupnici moraju biti istiniti i podložni su 

provjeri.

Ispunjena pristupnica uz dodatni materijal vrijedi 

isključivo ukoliko je poslana poštom do 30. lipnja 2008. 

(prihvaća se datum poštanskog pečata).

Prijavu pošaljite na adresu:

Zagrebačka banka d.d.

Korporativni identitet i komuniciranje

Paromlinska 2

10000 Zagreb

s naznakom “Natječaj za dodjelu donacija”

Svi sudionici Natječaja o rezultatima će biti obaviješteni 

pisanim putem (na adresu navedenu u pristupnici), putem medija 

i putem web stranice Zagrebačke banke (www.zaba.hr).

Dodatne informacije možete zatražiti u Informacijskom centru 

Zagrebačke, na brojeve telefona: 0800-00-24 ili 01/3773-333, 

odnosno putem e-maila: donacije@unicreditgroup.zaba.hr


