
NATJEČAJ ZA ORGANIZACIJU PROSLAVE DANA 

EUROPE U HRVATSKOJ 

Uvjeti i odredbe 

 

ORGANIZATOR 

Natječaj za organizaciju proslave Dana Europe u Hrvatskoj organizira i provodi Predstavništvo 

Europske komisije u Hrvatskoj, Glavna uprava za komunikacije Predstavništva u Hrvatskoj, 

Augusta Cesarca 4, 10 000 Zagreb (u daljnjem tekstu: „Organizator“). 

 

SVRHA NATJEČAJA 

Europska komisija proglasila je 2022. godinu Europskom godinom mladih s ciljem aktivnog 

uključivanja mladih u izgradnju zelenije, digitalnije i uključivije budućnosti Europe te 

osiguravanja boljih i brojnijih prilika za njihovu budućnost. Europska godina mladih bit će usko 

povezana s uspješnom provedbom instrumenta NextGenerationEU koji nudi nove perspektive 

za mlade, uključujući kvalitetna radna mjesta i prilike za obrazovanje i osposobljavanje za 

Europu budućnosti, te kojim se podupire sudjelovanje mladih u društvu.  

Ovaj natječaj organizira se u sklopu Europske godine mladih i namijenjen je svim mladim 

osobama u Hrvatskoj u dobi od 16 do 27 godina, a kojima Organizator daje priliku da ponude 

vlastiti prijedlog aktivnosti te izravno idejno i kreativno sudjeluju u osmišljavanju i 

organizaciji proslave Dana Europe 9. svibnja 2022. godine koja će se održati u Zagrebu 

u Tehničkom muzeju. 

Prijavitelji trebaju dostaviti idejni i kreativni prijedlog u formi prezentacije koji će 

sadržavati prijedlog jedne ili više aktivnosti kojima će se proslaviti Dan Europe, a koje 

moraju biti povezane s temama i politikama Europske komisije i najučinkovitije su za 

komunikaciju prema mladima kao što je istaknuto u Strategiji EU-a za mlade  Aktivnosti bi 

trebale obuhvaćati područja koja su najvažnija mladima, u skladu s prioritetima istaknutima u 

ciljevima za mlade kao što su ravnopravnost, uključivost, održivost, mentalno zdravlje, dobrobit 

i kvalitetno zapošljavanje. 

 

ROKOVI DOSTAVE PRIJEDLOGA 

Natječaj se otvara 12. siječnja 2022. i završava 12. veljače 2022. u 12:00 sati po 

srednjoeuropskom vremenu. 

Prijave poslane nakon datuma završetka neće biti prihvaćene. 

  

https://europa.eu/youth/year-of-youth
https://europa.eu/next-generation-eu/index_hr
https://europa.eu/youth/strategy_hr
https://youth-goals.eu/


 

TKO SE MOŽE PRIJAVITI 

 Sve osobe između 16 i 27 godina starosti, u timovima od minimalno tri i maksimalno 

pet osoba, osim zaposlenika organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, 

supružnici, djeca, sestre i braća). 

 Osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. 

 

FORMAT 

Prijedloge je potrebno dostaviti u obliku PowerPoint ili Canva prezentacije u PowerPoint ili 

PDF formatu duljine do maksimalno 20 slajdova/stranica. Poželjno je da prezentacija 

sadrži vizuale ili fotografije koje će dočarati ideje i prijedloge Prijavitelja. 

 

KAKO SE PRIJAVITI 

Kako biste se prijavili na natječaj potrebno je: 

 Napraviti prezentaciju prijedloga proslave Dana Europe poštujući osnovne kriterije i 

zadatak. 

 Poslati prezentaciju na adresu e-pošte comm-rep-zag-events@ec.europa.eu 

najkasnije do 12. veljače 2022. do 12 sati po srednjeeuropskom vremenu. 

 Uz prezentaciju dostaviti kratke životopise svih članova tima u Europass formatu: 

https://europa.eu/europass/hr/create-europass-cv. 

 

KRITERIJI ZA ODABIR 

 1. kriterij – tehnička izvedba i odgovor na zadatak 

Prijavitelj mora dostaviti prezentaciju u traženom formatu u zadanom roku, a koja mora 

sadržavati: 

o Prijedlog jedne ili više aktivnosti za proslavu Dana Europe unutar 

zadanog prostora Tehničkog muzeja Grada Zagreba  

 Prijavitelji moraju detaljno pojasniti svoju ideju i obrazložiti svaku 

stavku - primjerice prijedlog koncepta i glavne teme događanja, 

scenarij, glavni akteri događanja (govornike, uzvanike, izvođače), 

materijali koji bi se koristili, potrebna sredstva za realizaciju događanja i 

sl.  

 Aktivnosti trebaju odgovarati temama i politikama Europske komisije, te 

moraju biti inkluzivne za mlade.  

 

 2. kriterij – kreativnost  

Prijavitelj u sklopu prezentacije treba dostaviti: 

 Prijedlog vizuala/dizajna ili fotografija koje će vizualno dočarati predloženu 

ideju 

mailto:comm-rep-zag-events@ec.europa.eu
https://europa.eu/europass/hr/create-europass-cv


 Prijedlog naziva predloženih aktivnosti – prihvaćaju se i prijedlozi službenog 

hashtaga (#)  

 Cjelokupni dojam prezentacije mora zadovoljavati minimalne kreativne 

kriterije, što uključuje korištenje prikladnih fontova i boja, raspored 

slajdova/stranica itd.  

 

 

EVALUACIJA I OBJAVA POBJEDNIKA 

Na temelju kriterija za odabir, žiri sastavljen od zaposlenika Europske komisije u Hrvatskoj i 

Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj odabrat će pobjednika ocjenjivanjem originalnosti 

prijedloga i pristupa, relevantnosti sadržaja i kreativnosti.  

Dostavljeni prijedlozi ocjenjuju se kako slijedi, a rezultat se dobiva zbrajanjem bodova 

dobivenih ocjenjivanjem svakog od kriterija: 

Kriterij Objašnjenje kriterija 

Maksimalan 

broj bodova 

po kriteriju 

Minimalan 

broj 

potrebnih 

bodova 

(najmanje 

60% po 

kriteriju, 

ukupno 60) 

Tehnička izvedba i 

odgovor na zadatak 

Elementi ocjenjivanja: 

 

Originalnost prijedloga i pristupa – 

originalna i inovativna ideja koja je 

najučinkovitija za komunikaciju prema 

mladima. 

 

Relevantnost sadržaja – prijedlog aktivnosti 

koje su povezane s temama i politikama 

Europske komisije te koje obuhvaćaju područja 

koja su najzanimljivija mladima, u skladu s 

prioritetima istaknutima u ciljevima za mlade.  

75 45 

Kreativnost 

Elementi ocjenjivanja: 

 

• Prijedlog vizuala/dizajna ili fotografija 

• Prijedlog naziva predloženih aktivnosti 

• Cjelokupni dojam prezentacije  

25 15 

UKUPNO 100 60* 

*Napomena: 60 je ukupan minimalan broj bodova - nije zbroj minimalnih bodova po kriteriju 

Odluku o pobjedniku natječaja Organizator će objaviti putem e-pošte svim prijaviteljima, 

uključujući i pobjedniku, najkasnije do 28. veljače 2022. godine. 

Pobjednik će biti pozvan na prezentaciju i upoznavanje s članovima žirija tijekom razdoblja 

nakon objave rezultata natječaja. 

NAGRADA 

https://youth-goals.eu/


Pobjednik dobiva priliku realizirati svoju ideju i koncept proslave Dana Europe uz 

savjetodavnu i organizacijsku podršku i sudjelovanje tima Organizatora koji će 

organizirati proslavu Dana Europe maksimalno koliko je moguće prema autorskoj ideji 

pobjedničkog tima, ovisno o troškovima odnosno raspoloživom proračunu. 

Članovima pobjedničkog tima koji ne žive na području Zagreba Organizator će za posjet 

Zagrebu na Dan Europe posjet platiti dvosmjerne putne troškove do Zagreba i smještaj u 

Zagrebu u trajanju od 1 dana i 1 noći.  

 

OGRANIČENJA 

1. Zaposlenici Organizatora, matična društva, podružnice, povezana društva ili druge 

strane, koji su na bilo koji način uključeni u razvoj, proizvodnju ili distribuciju ili 

promociju ovog Natječaja, kao i uža obitelj (supružnici, roditelji, braća i sestre, djeca) i 

članovi kućanstva svakog takvog zaposlenika i/ili autora ne ispunjavaju uvjete za 

sudjelovanje u ovom Natjecanju. 

2. Prijave putem agenata ili trećih strana su nevažeće. 

3. Sudionici ne ispunjavaju uvjete ako: 

a) su mlađi od 16 ili stariji od 27 godina; 

b) na bilo koji način krše „Uvjete i odredbe natječaja“; 

c) nisu dostavili prezentaciju u skladu s temom i traženim zadacima ili prezentacija ne 

odgovara niti jednom od zadanih kriterija;  

d) ako je sadržaj prezentacije na bilo koji način uvredljiv za Organizatora ili na bilo koji 

način vrijeđa osobe ili institucije te je suprotan načelima i vrijednostima EU-a. 

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI  

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju Prijavitelj također daje privolu da Organizator njegove 

osobne podatke pohrani sukladno Uredbi (EU) 2018/1725 o zaštiti pojedinaca u vezi s 

obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije dostupnoj na 

poveznici: Izjava o zaštiti osobnih podataka. Po završetku nagradnog natječaja ta se privola 

može povući u svakom trenutku. 

 

 

PRAVO OTKAZIVANJA NATJEČAJA  

Organizator zadržava pravo otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja nagradni natječaj u 

slučaju više sile, manipulacije, neovlaštenog zahvata, prijevare, tehničkog kvara, ljudske 

pogreške koja je izvan kontrole priređivača, ako je time ugroženo upravljanje, sigurnost, 

pravičnost, etičnost ili ispravna provedba nagradnog natječaja. Organizator ima pravo 

promijeniti pravila za vrijeme trajanja natječaja. 

https://croatia.representation.ec.europa.eu/system/files/2022-01/gdpr-ps-euday-youth-competition-2022.pdf

