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1. Grad Velika Gorica 
06 - Upravni odjel za 
urbanizam i zaštitu okoliša 

Javni natječaj za financiranje programa i 
projekata udruga i drugih neprofitnih 

organizacija u području zaštite okoliša i 
prirode u 2021. godini 

veljača 2021. 100.000,00 7 do 31.12.2021.   

2. Grad Velika Gorica 
07 - Upravni odjel za 
društvene djelatnosti 

Javni poziv za dodjelu financijskih potpora 
za programe/projekte udruga iz područja 

socijalno- humanitarne i zdravstvene 
djelatnosti  te braniteljskih udruga od 
interesa za Grad Veliku Goricu u 2021. 

godini 

siječanj/       
veljača 2021. 

          885.000,00     30 do 31.12.2021.   

3. Grad Velika Gorica 
07 - Upravni odjel za 
društvene djelatnosti 

Javni poziv za dodjelu jednokratnih 
financijskih potpora udrugama iz područja 

socijalno-humanitarne i zdravstvene 
djelatnosti te braniteljskim udrugama u 

2021. godini 

siječanj/       
veljača 2021. 

255.000,00 25 do 31.12.2021.   

4. Grad Velika Gorica 
07 - Upravni odjel za 
društvene djelatnosti 

Javni poziv za dodjelu financijskih potpora 
za programe u kulturi u 2021. godini 

siječanj 2021. 1.040.000,00 30 do 31.12.2021.   

5. Grad Velika Gorica 
07 - Upravni odjel za 
društvene djelatnosti 

Javni poziv za financiranje programa za 
razvoj vatrogastva i pružanje zaštite od 

požara u 2021. godini 

1 tromjesečje 
2021. godine 

200.000,00 25 do 31.12.2021.   

6. Grad Velika Gorica 
09 - Upravni odjel za 
predškolski odgoj, školstvo i 
šport 

Javni poziv za predlaganje programa 
pozitivnog razvoja i prevencije društveno 
neprihvatljivih ponašanja djece i mladih u 

2021. godini 

veljača 2021. 250.000,00 8 do 31.12.2021.   

7. Grad Velika Gorica 
09 - Upravni odjel za 
predškolski odgoj, školstvo i 
šport 

Javni poziv za predlaganje 
programa/projekata udruga mladih i 

udruga za mlade u 2021. godini 
veljača 2021. 100.000,00 15 do 31.12.2021.   

8. Grad Velika Gorica 
10 - Upravni odjel za 
poljoprivredu i ruralni razvoj  

Javni poziv za dodjelu financijskih potpora 
udrugama za provedbu programa i 

projekata iz područja poljoprivrede, lovstva 
i zaštite životinja u 2021. godini 
(Subvencije poljoprivrednicima)  

15.3.2021. 200.000,00 14 do 31.12.2021.   

 


