
 
 
 
 
 
 

PROGRAM EUROPSKOG TJEDNA 2011. 
 
 
 
 
 
PONEDJELJAK, 02. SVIBNJA 
 
11.00 Velika vijećnica doma Zadarske županije 
- Predavanje Što znači uključiti volontera u neprofitnu organizaciju? –u 
organizaciji udruge „MI“ iz Splita i Županijskog savjeta za europske 
integracije Zadarske županije. 
16.00 - 20.00 Novi kampus Sveučilišta u Zadru 
- Radionica za volontere u organizaciji projekta „Volontiram“ Sveučilišta u 
Zadru i Županijskog savjeta za europske integracije Zadarske županije. 
 
 
UTORAK, 03. SVIBNJA 
 
9.00 – 11.00 Novi kampus Sveučilišta u Zadru 
- Radionica za volontere u organizaciji projekta „Volontiram“ Sveučilišta u 
Zadru i Županijskog savjeta za europske integracije Zadarske županije. 
 
 
SRIJEDA, 04. SVIBNJA 
 
10.00 - 13.00 IMPACT - Europski centar za meñusektorsku suradnju 
- Predstavljanje iskustva Istarske županije Zadarskoj županiji; primjer 
projekta Istria communicating Europe  u organizaciji Istarske županije i 
Županijskog savjeta za europske integracije Zadarske županije. 
17.00 Gradska knjižnica Zadar; Ogranak Arbanasi 
- Kreativna radionica za djecu; EU i volonterstvo, dječje likovno i literarno 
stvaralaštvo. 
 
 
ČETVRTAK, 05. SVIBNJA 
 
16.00 Gradska knjižnica Zadar; Ogranak Crno 
- Kreativna radionica za djecu; Upoznajmo EU i naučimo o volonterstvu, dječje 
likovno i literarno stvaralaštvo. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
PETAK, 06. SVIBNJA 
 
8.00 Gradska knjižnica Zadar; Ogranak Ploča 
- Kreativna radionica za djecu; Šetnja kroz EU uz kviz i igrice, dječje likovno i 
literarno stvaralaštvo. 
11.00 Razvojna agencija Zadarske županije „Zadra“ 
- Predavanje o mogućnostima financiranja projekata iz nacionalnih i 
meñunarodnih fondova za male i srednje poduzetnike u organizaciji Razvojne 
agencije Zadarske županije i Županijskog savjeta za europske integracije 
Zadarske županije. 
11.00 Novi kampus Sveučilišta u Zadru 
- Tribina Ljudska prava i hrvatska europska perspektiva u organizaciji Ureda 
potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske prof.dr.sc Slobodana Uzelca, 
Ureda Vlade Republike Hrvatske za ljudska prava, Koordinacije za ljudska 
prava Zadarske županije i Županijskog savjeta za europske integracije 
Zadarske županije  
12.00 Gradska knjižnica Zadar; Ogranak Bili Brig 
- Kreativna radionica za djecu; Volonter u gostima 
13.00 Razvojna agencija Zadarske županije „Zadra“ 
- Prezentacija mjera 101., 103. i 302. IPARD programa namijenjenih 
poduzetnicima u suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i 
ruralnog razvoja, Razvojnom agencijom Zadarske županije i Županijskim 
savjetom za europske integracije Zadarske županije. 
 
 
 
 
PONEDJELJAK, 09. SVIBNJA – DAN EUROPSKE UNIJE 
 
13.00 Velika vijećnica doma Zadarske županije 
- Predavanje Praktični aspekti i primjeri korištenja bespovratnih sredstava iz 
fondova EU u Republici Češkoj u organizaciji agencije Eurovision Brno i 
Županijskog savjeta za europske integracije Zadarske županije. 


