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Zagreb, 23. travnja 2007. 
 
 

POZIV NA TRENINGE 
 

Obavještavamo Vas da je u sklopu projekta PHARE 2005 «Aktivne mjere za zapošljavanje 
skupina kojima prijeti socijalna isključenost», 5. ožujka 2007. godine otvoren natječaj za dodjelu 
sredstava bespovratne pomoći. Rok za dostavu projektnih prijedloga je 5. lipnja 2007. godine.  

Podatke o ovom natječaju možete pronaći na web-stranicama Ministarstva financija, Središnja 
jedinica za financiranje i ugovaranje www.cfcu.hr i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr. 

Projekt provodi konzorcij GVG (Udruženje za politiku socijalne sigurnosti i istraživanje), BA 
(Njemačka federalna agencija za zapošljavanje), ESS (Slovenski zavod za zapošljavanje) u suradnji s 
Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. 

Za potencijalne podnositelje prijedloga bit će organizirani dvodnevni treninzi prema sljedećem 
rasporedu: 

1) 8.-9. svibnja 2007. godine u Osijeku održat će se trening za potencijalne podnositelje s područja 
Bjelovarsko-bilogorske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-
podravske i Vukovarsko-srijemske županije. 

 
2) 10.-11. svibnja 2007. godine u Zagrebu održat će se trening za potencijalne podnositelje s 

područja Grada Zagreba, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Meñimurske, Sisačko-
moslavačke, Varaždinske i Zagrebačke županije. 

 
3) 14.-15. svibnja 2007. godine u Rijeci održat će se trening za potencijalne podnositelje s područja 

Istarske, Karlovačke, Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije. 
 

4) 16.-17. svibnja 2007. godine Splitu održat će se trening za potencijalne podnositelje s područja 
Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije. 

 
Oni potencijalni podnositelji kojima ne odgovara termin treninga za područje njihove županije mogu 

prisustvovati treningu koji se održava za druga područja sukladno terminu koji im odgovara. 

Molimo Vas da svoje sudjelovanje prijavite najkasnije do ponedeljka, 30. travnja 2007. godine do 
12 sati, putem priloženog obrasca na e-mail: SantaDomijan.Zviedre@hzz.hr, tel. 01/6120 074, 098/923 
6798. Budući da je broj sudionika ograničen, prijave će se uzimati u obzir prema redoslijedu zaprimanja. 
Napominjemo da troškove prijevoza, smještaja i hrane snosi organizator. 

Molimo Vas da informacije o planiranim treninzima što hitnije dostavite svojim lokalnim partnerima 
te svim lokalnim dionicima koji, prema Uputama za prijavitelje (Guidelines for Applicants), mogu sudjelovati 
u natječaju kao prijavitelji ili partneri. 
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