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1. KARLA predsjedatelj koordinacije 7 
razvojnih agencija 
 

Od 01.siječnja do 30.lipnja 2015. godine Razvojna agencija Karlovačke županije 

KARLA d.o.o. preuzela je predsjedanje koordinacijom 7 razvojnih agencija 

Republike Hrvatske.  

Riječ je o inicijativi regionalnih koordinatora/agencija Krapinsko-zagorske, 

Međimurske, Varaždinske, Koprivničko-križevačke, Zagrebačke i Karlovačke 

županije, te Grada Zagreba koje redovito održavaju sastanke vezane uz 

regionalni razvoj.  

Cilj koordinacije je poboljšati komunikaciju s resornim ministarstvima, aktivno 

sudjelovati u postupcima javnih konzultacija, osigurati konkretne informacije o 

aktualnim pitanjima kao što je izrada županijskih razvojnih strategija, 

tumačenje i/ili priprema zakonodavnih okvira, postupci javne nabave, tržišno 

natjecanje, nacionalni i programi Europske unije i drugo. 
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2. Sastanak župana na temu korištenja 
zajedničkog ureda u Bruxellesu 
 

 Dana 21. siječnja  2015. godine 

u prostorijama Hrvatske zajednice županija je održan radni sastanak na kojem 

je predstavljen plan rada Ureda  za 2015. godinu.  

Dubrovačko neretvanska županija potpisanim Sporazumom o suradnji s 
Karlovačkom, Brodsko-posavskom i Vukovarsko-srijemskom županijom 
zajedno koordinira predstavljanje regionalne samouprave u Bruxellesu.  

Sastanku su bili prisutni župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola 
Dobroslavić, župan Karlovačke županije Ivan Vučić, župan Brodsko-posavske 
županije Danijel Marušić, zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije 
Željko Cirbu, direktor Razvojne agencije Karlovačke županije KARLA d.o.o. kao 
i predstavnici ostalih županijskih razvojnih agencija te resorni pročelnici 
županija. 

Na sastanku je vođena rasprava o koordinaciji aktivnosti te o načinu 
komunikacije i izvještavanju iz predstavničkog ureda.  

 

Trenutno u Bruxellesu djeluje oko 300 predstavničkih ureda s ciljem 
informiranja, umrežavanja, lobiranja, povezivanja i promoviranja lokalnih i 
regionalnih područja. Bitna poluga u tome je i Mreža europskih regija za 
istraživanje i inovacije koja je osnovana 2001. i koja trenutačno broji preko 117 
partnera.  

Predstavljen je i projekt Odbora regija „Otvoreni Dani" na kojem se 
prezentiraju dobre poslovne prakse i nove ideje za suradnju s partnerima.  

Ured Dubrovačko-neretvanske županije i Karlovačke županije, koji je osnovan 
2010. godine, vrši monitoring o mogućnostima financiranja programa i 
projekata EU, promiče interese županije među poslovnim subjektima u Belgiji, 
ali i organizira stručno usavršavanje, edukaciju i praksu. Navedene aktivnosti  
će od sada kroz isti predstavnički ured biti omogućene Brodsko-posavskoj i 
Vukovarsko-srijemskoj županiji. 



 

KARLA INFO 
Broj 1/2015 

 

 
3 

3. Najava natječaja Programa ruralnog 
razvoja RH 2014. – 2020. 
 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u suradnji s 
Ministarstvom poljoprivrede planira 30. siječnja 2015. godine objaviti 
natječaj za podmjere Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 
razdoblje 2014. – 2020. 
4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva  i  
4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih 
proizvoda. 
 
Preduvjet raspisivanja natječaja je usvajanje kriterija rangiranja od strane 
Odbora za praćenje provedbe Programa i objava Pravilnika o provedbi 
navedenih podmjera. 

 
 

4. Godišnji program raspisivanja 
javnih poziva Fonda za zaštitu okoliša 
u 2015. 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je na svojim 
stranicama godišnji program raspisivanja javnih poziva i natječaja u 2015. 
godini. 

Ukupno je najavljeno 36 natječaja, a prvi će biti otvoreni do kraja siječnja. U 
sektoru energetske učinkovitosti najavljena su 24 natječaja do kraja godine, 
dok je u sektoru zaštite okoliša najavljeno 11 natječaja. Također je najavljen 1 
zajednički natječaj sektora zaštite okoliša i sektora energetske učinkovitosti. 

Potencijalni prijavitelji pomoću ovog programa mogu saznati osnovne detalje 
natječaja, kao i predviđeno vrijeme otvaranja natječaja. Na raspolaganju su im 
bespovratna sredstva u iznosu do najviše 2.000.000 kuna po pojedinačnom 
ugovoru. Također, u pojedinim natječajima prijaviteljima su na raspolaganju i 
beskamatni zajmovi u iznosu do najviše 13.000.000 kuna. 

Pregled godišnjeg programa raspisivanja javnih poziva i natječaja u 2015. 
godini Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  se nalazi u nastavku.
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5. AKTUALNI NATJEČAJI 

 
Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih 

procesa 

Fond: Europski fond za regionalni razvoj  
Operativni program: Operativni program za regionalnu konkurentnost 2007-
2013.  
Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna 
sredstva)  
Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta  
Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo, informacijske i 
komunikacijske tehnologije  
Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici  
 

Natječaj otvoren od 19.3.2014. do 30.6.2015.  
 

Jačanje socijalnog dijaloga - faza II 

Fond: Europski socijalni fond  
Operativni program: Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013.  
Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna 
sredstva)  
Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava  
Područje: civilno društvo  

Prijavitelji: javna tijela (ministarstva i agencije), jedinice regionalne 
(područne) samouprave, lokalne/regionalne javne institucije, sindikati  
Sažetak:  Opći cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je: 
poboljšanje kvalitete socijalnog dijaloga u Hrvatskoj te razvoj i jačanje 
administrativnih i stručnih kapaciteta svih razina organizacija socijalnih 
partnera. 
Specifični cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je povećati 
učinkovitost i održivost dijaloga između hrvatskih socijalnih partnera, kao i 
poboljšati organizacijske sposobnosti s naglaskom na pozitivan doprinos 
bipartitnim i tripartitnim procesima socijalnog dijaloga. 
 

Natječaj otvoren od 12.12.2014. do 12.2.2015. 

Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom 

položaju 

Fond: Europski socijalni fond  
Operativni program: Operativni program za razvoj ljudskih potencijala 2007.-
2013.  
Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga  
Nadležno tijelo: Ministarstvo socijalne politike i mladih  
Područje: civilno društvo, zapošljavanje, socijalne usluge, socijalna 
uključenost, obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje, mladi  
Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) 
samouprave, lokalne/regionalne javne institucije, mali i srednji poduzetnici, 
neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva, visoka škola, zadruge  
Sažetak: Kroz program dodjele bespovratnih sredstava „Poboljšanje pristupa 
otvorenom tržištu rada skupinama u nepovoljnom položaju“ financirat će se 
projekti koji će pridonositi lakšem ulasku na tržište rada i povećanju 
zapošljavanja skupina koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada.  
 

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/40
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/40
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/40
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/113
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Natječaj je otvoren od 27.11.2014. do 17.2.2015.  
 

Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom 

Fond: Europski socijalni fond  
Operativni program: Operativni program  
Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna 
sredstva)  
Nadležno tijelo: Ministarstvo socijalne politike i mladih  
Područje: civilno društvo, socijalne usluge, socijalna uključenost  
Prijavitelji: neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva  
Sažetak: Opći cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga jest jačanje 
socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje 
kvalitete usluge osobne asistencije.  
Specifični ciljevi ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga su povećati 
socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i 
stupnjem invaliditeta te osoba s intelektualnim i mentalnim oštećenjima 
odnosno povećati broj zaposlenih osoba u nepovoljnom položaju na tržištu 
rada, njihovim  zapošljavanjem  kao osobnih asistenata. 
 

Natječaj otvoren od 24.12.2014. do 24.2.2015. 

Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta 

Fond: Europski socijalni fond  
Operativni program: Razvoj ljudskih potencijala  
Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna 
sredstva)  
Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta  
Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje  

Sažetak: Unapređenje sustava kvalitete, upravljanja i financiranja visokog 
obrazovanja kroz programske ugovore je i jedan od podciljeva u Strateškom 
planu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH za razdoblje 2014. - 
2016., a uspostavljanje sustava alociranja javnih sredstava visokim učilištima i 
JZI putem cjelovitih programskih ugovora dio je Strategije obrazovanja, 
znanosti i tehnologije. Opći cilj ovog poziva na dostavu projektnog prijedloga 
je izgradnja pretpostavki za primjenu novog modela programskog financiranja 
visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti u javnim ustanovama 
 

Natječaj je otvoren od 3.12.2014. do 20.2.2015.  
 

Natječaj za provedbu mjere M07 "TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U 

RURALNIM PODRUČJIMA" podmjere 7.1. "Izrada planova za razvoj jedinica 

lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima 

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj  
Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna 
sredstva)  
Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u 
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju  
Područje: državna i javna uprava  
Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave do 10000 stanovnika  
 

Natječaj je u najavi- planirano je raspisivanje  

natječaja do kraja prvog kvartala 2015. godine. 

 

 

 

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/112


 

KARLA INFO 
Broj 1/2015 

 

 
7 

Potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima 

 

Davatelj potpore: Hrvatska turistička zajednica 

Tip natječaja:  Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih potpora za 

programe turističkih zajednica na turistički nerazvijenim područjima 

Republike Hrvatske i to za: 

    programe razvoja i unapređenja turističke ponude destinacije; 

    programe stručnog usavršavanja i treninga; 

    programe korištenja javne turističke infrastrukture; 

    programe unapređenja djelovanja turističkih zajednica. 

Prijavitelji: Korisnici potpore su turističke zajednice na turistički nerazvijenom 

području (TZN) koje samostalno ili u suradnji s drugim subjektima na turistički 

nerazvijenim područjima Republike Hrvatske realiziraju navedene programe 

 

Natječaj je otvoren do 20. veljače 2015.  

 

Potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim 

područjima 

 

Davatelj potpore: Hrvatska turistička zajednica 

Tip natječaja: Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih potpora za 

poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima koji 

pridonose sljedećim ciljevima: 

 aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva 
dolazaka turista na turistički nerazvijena područja, posebice u 
razdoblju pred i posezone 

 izgradnji, obnovi i podizanju kvalitete smještajnih kapaciteta i 
dodatnih turističkih sadržaja na turistički nerazvijenim područjima, 
posebice na područjima s oznakom „PPS destinacija“ 

 izgradnji i obnovi javne turističke infrastrukture na turistički 
nerazvijenim područjima, 

 razvoju turističke ponude s većom dodanom vrijednošću koja će 
omogućiti veću prosječnu potrošnju turista  

 razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju zaposlenosti na turistički 
nerazvijenim područjima, posebice u razdoblju pred i posezone. 

Prijavitelji: članovi destinacijskog PPS kluba, subjekti koji su već registrirani za 

pružanje usluga u ugostiteljstvu i turizmu (pravne i fizičke osobe i OPG-i 

/seljačka domaćinstva) te jedinice lokalne ili regionalne samouprave, 

trgovačka društva, obrti, ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska, 

regionalna i lokalna samouprava. 

Natječaj je otvoren do 27. veljače 2015.  

 

Natječaj za provedbu mjere M04 "ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU" podmjere 

4.2. "Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih 

proizvoda" 

 

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj  

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna 

sredstva)  

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u 

poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju  

http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/Potpore-HTZ-a/Potpore-turistickim-zajednicama-na-turisticki-nerazvijenim-podrucjima?Y2lcMzkyMCxwXDI0Mg%3d%3d
http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/Potpore-HTZ-a/Potpore-projektima-turistickih-inicijativa-i-proizvoda-na-turisticki-nerazvijenim-podrucjima?Y2lcMzkxOSxwXDI0Mg%3d%3d
http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/Potpore-HTZ-a/Potpore-projektima-turistickih-inicijativa-i-proizvoda-na-turisticki-nerazvijenim-podrucjima?Y2lcMzkxOSxwXDI0Mg%3d%3d
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/104
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/104
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/104
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Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo, velika poduzeća, 

poljoprivreda  

Prijavitelji: fizičke osobe, gospodarski subjekti, mali i srednji poduzetnici, 

mladi, obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a, obrtnici, 

poljoprivredne organizacije, poljoprivredni gospodarski subjekti, zadruge  

 

Natječaj je u najavi.  

 

Natječaj za provedbu mjere M04 "ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU" podmjere 

4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" 

 

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u 

poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 

Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo, velika poduzeća, 

poljoprivreda, energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije, mladi 

Prijavitelji: fizičke osobe, gospodarski subjekti, mali i srednji poduzetnici, 

mladi, obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a, obrtnici, 

poljoprivredne organizacije, poljoprivredni gospodarski subjekti, zadruge 

 

Natječaj je u najavi.  

 

Izgradnja proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu 

 

Fond: Europski fond za regionalni razvoj 

Operativni program: OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 

2014.-2020. 

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna 

sredstva) 

Nadležno tijelo: MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA 

Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo 

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici 

Sažetak: Javni pozivi će se provoditi u okviru Operativnog programa 

Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; 

Specifični cilj 3d1 „Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na 

domaćim i stranim tržištima“; Aktivnost 3d1.1 „Poboljšanje poslovne 

uspješnosti i tehnološke spremnosti malog i srednjeg poduzetništva“. 

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenih Poziva na 

dostavu projektnih prijava, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u 

ukupnoj vrijednosti 147 milijuna eura. 

 

Natječaj je u najavi. 

PRIPREMA ZALIHE INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA ZA EFRR 2014.-2020.- 

drugi poziv     

 

Fond: Europski fond za regionalni razvoj  

Operativni program: OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST  

Nadležno tijelo: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA  

Područje: istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije  

Prijavitelji: javna visoka učilišta, javna znanstvena organizacija, jedinice 

regionalne (područne) samouprave  

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/103
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/103
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/118
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/118
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/99
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/99
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/99
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Opis: "Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. – 2020. – 

Drugi poziv" je ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga na koji se 

mogu prijaviti samo prijavitelji koje je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 

sporta (MZOS) unaprijed odabralo putem javnog poziva na dostavu prijedloga 

˝Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014.-2020.˝ koji su bili 

otvoreni između 2011. i 2013. godine. 

Natječaj je u najavi. 

POZIV NA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ ZA 

2015. 

Fond: Erasmus + za 2015. 

Nadležno tijelo: Agencija za mobilnost i programe EU 

Područje: obrazovanje, osposobljavanje, sport i mladi 

Prijavitelji: javna i privatna tijela koja djeluju na području obrazovanja, 

osposobljavanja, mladih i sporta, skupine mladih aktivne u radu s mladima  

Proračun projekta: Ukupno 1 736,4 milijuna EUR za cijeli program 

 

Rokovi i natječaji u okviru programa: 

 

Ključna aktivnost 1 – obrazovna mobilnost pojedinaca 

Mobilnost pojedinaca u području mladih 

(prijava Agenciji za mobilnost i programe EU) 

 4. veljače 2015. 

Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja i 

osposobljavanja 

(prijava Agenciji za mobilnost i programe EU) 

 4. ožujka 2015. 

Mobilnost pojedinaca u području mladih 

(prijava Agenciji za mobilnost i programe EU) 

 30. travnja 2015. 

Mobilnost pojedinaca u području mladih 

(prijava Agenciji za mobilnost i programe EU) 

 1. listopada 2015. 

Erasmus Mundus združeni diplomski studiji 

(prijava Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne 

medije i kulturu – EACEA) 

 4. ožujka 2015. 

Događaji velikih razmjera europske volonterske službe 

(prijava Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne 

medije i kulturu – EACEA) 

 3. travnja 2015. 

 

Ključna aktivnost 2 – suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse 

Strateška partnerstva u području mladih 

(prijava Agenciji za mobilnost i programe EU) 

 4. veljače 2015. 

Strateška partnerstva u području obrazovanja, 

osposobljavanja i mladih 

(prijava Agenciji za mobilnost i programe EU) 

30. travnja 

2015.  Za područje 

obrazovanja i 

osposobljavanja 

najavljena je 

izmjena roka na 31. 

ožujka 2015., dok 

za područje mladih 

rok ostaje 30. 

travnja 2015. 

Strateška partnerstva u području mladih 

(prijava Agenciji za mobilnost i programe EU) 

 1. listopada 2015. 

Koalicije znanja/sektorskih vještina 

(prijava Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne 

medije i kulturu – EACEA) 

 26. veljače 2015. 

http://www.mobilnost.hr/nio.php?n=239
http://www.mobilnost.hr/nio.php?n=239
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Jačanje kapaciteta u području mladih 

(prijava Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne 

medije i kulturu – EACEA) 

 3. travnja 2015. 

 2. rujna 2015. 

 

Ključna aktivnost 3 – podrška reformi politike 

Sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih 

(prijava Agenciji za mobilnost i programe EU) 

 4. veljače 2015. 

 30. travnja 2015. 

 1. listopada 2015. 

Aktivnosti Jean Monnet-  

Katedre, moduli, centri izvrsnosti, potpora ustanovama 

i udrugama, mreže, projekti 

(prijava Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne 

medije i kulturu – EACEA) 

 26. veljače 2015.  

 

Sportske aktivnosti 

Zajednička partnerstva u području sporta koja se 

odnose isključivo na Europski tjedan sporta 2015. 

(prijava Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne 

medije i kulturu – EACEA) 

 22. siječnja 2015. 

Zajednička partnerstva u području sporta koja se ne 

odnose na Europski tjedan sporta 2015. 

(prijava Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne 

medije i kulturu – EACEA) 

 14. svibnja 2015. 

Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja 

(prijava Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne 

medije i kulturu – EACEA) 

 10. veljače 2015. 

Neprofitni europski sportski događaji koji se odnose 

isključivo na Europski tjedan sporta 2015. 

(prijava Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne 

medije i kulturu – EACEA) 

 22. siječnja 2015. 

Neprofitni europski sportski događaji koji se ne odnose 

na Europski tjedan sporta 2015. 

(prijava Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne 

medije i kulturu – EACEA) 

 14. svibnja 2015. 

 

Natječaj je otvoren od 23.10.2014 do listopada 2015. 
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6. PITAJTE NAS 
 

Kako bi relevantne informacije dolazile na prave adrese pozivamo 

Vas da se aktivno uključite u kreiranje našeg KARLA INFO-a. 

Postavljajte nam pitanja, sugerirajte teme, tražite informacije, šaljite 

komentare na info@ra-kazup.hr ili na telefon 047 609 498.  

 

 

 

 

 

Razvojna agencija Karlovačke 

županije KARLA d.o.o. 

Jurja Haulika 14, 

Karlovac 47 000 

Hrvatska 

 

Tel:047/612 800 

Fax: 047 609 499 

info@ra-kazup.hr 

 

 

Nađite nas na web-mjestu: 

www.ra-kazup.hr  

mailto:info@ra-kazup.hr
http://www.ra-kazup.hr/

