
donacije

stranka svrha iznos
Franjevačka provincija presvetog otkupitelja, Samostan Knin potpora provedbe projekta postavljanja video nadzora na vanjskom dijelu crkve Gospe Velikog Krsnog Hrvatskog Zavjeta iz Knina 10.000,00

Udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata Centar potpora provedbe tradicionalne akcije dobrovoljnog darivanja krvi 30. svibnja 2021. godine u Zagrebu 17.000,00

Rotary International Distrikt 1913. potpora akciji "Rotary za budućnost - Humanitarna akcija stipendiranja učenika na potresom pogođenom području" za 2021. godinu 20.000,00

Društvo za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac, Šibenik potpora provedbe projekta "Informacijski sustav kulturno povijesne cjeline Šibenika - Geonucleus.Si" 20.000,00

Udruga sudionika domovinskog rata HPT Zagreb potpora organiziranju tradicionalnih Športskih susreta branitelja od 11. do 13. 06. 2021. godine u Termama Topusko 30.000,00

Udruga Bratovština Marijanskog zavjeta za Domovinu, Zagreb potpora organizaciji hodočašća Osijek - Zagreb - Dubrovnik, od 12. 06. u trajanju od 75 dana 20.000,00

Ronilački ekološki klub HVIDR-a, Split potpora organizaciji ekološke akcije čišćenja podmorja "SPLIT _ EKO 2021." gradske plaže Zenta - Ovčice 05. lipnja 2021. godine 15.000,00

Viteško alkarsko društvo Sinj potpora organizaciji 306. Viteške alkarske igre Sinjske alke od 06. do 08. kolovoza 2021. godine u Sinju 100.000,00

Sveučilište u Osijeku, Fakultet elektotehnike, računarstva i 

informacijskih tehnologija
podrška projekta nagrađivanja najboljih studenata povodom dana fakulteta 06. srpnja 2021. godine 10.000,00

Grad Prelog potpora organizaciji manifestacija na području grada Preloga od lipnja do rujna 2021. godine 30.000,00

Dom zdravlja Zadarske županije potpora sanaciji ambulante u Ninu 40.000,00

Udruga Hrvata Bosne i Hercegovine "Prsten" 
potpora organiziranju poslovnog foruma "Prilike i prijetnje u hrvatskom gospodarstvu u post-COVID razdoblju", 07. srpnja 2021. godine u 

Zagrebu
15.000,00

Večernji list d.o.o. isplata nagrada pobjednicima projekta "Moja.hr" - najbolje jednominutne prezentacije hrvatske županije 30.000,00

Udruga građana "SVETA MATI SLOBODE" potpora organiziranju projekta "Ljeto uz oratorij Dominik Savio", ljeto 2021, Zagreb 20.000,00

Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA potpora znanstveno-izdavačkom projektu „HEROJSKI VUKOVAR: povijest grada i život Vukovaraca tijekom 30 godina (1991. – 2021.)“ 20.000,00

Društvo za sport i rekreaciju HPB d. d. potpora radu kluba 120.000,00

Udruga Hrvata Bosne i Hercegovine "Prsten" potpora humanitarnoj akciji prikupljanja sredstava za stipendiranje nadarenih studenata od prosinca 2021. do rujna 2022. godine 100.000,00

EKONOMSKI FAKULTET Sveučilišta u Zagrebu potpora izradi video produkcije o edukaciji "Bankovna akademija" od 05. do 09. srpnja 2021. godine u Zagrebu 10.000,00

Hrvatske šume d.o.o. potpora zajedničkom projektu HPB-a i HŠ "Zasadi s HPB-om" za kupnju i sadnju 30.000 sadnica na području Slavonije, Istre i Dalmacije 146.000,00

Župa Sv. Kvirina, Zagreb potpora uređenju pastoralnog centra 20.000,00

793.000,00


