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HRVATSKI RUKOMETNI SAVEZ - CROATIAN HANDBALL 

FEDERATION
natjecanja, turniri i prijateljske utakmice u razdoblju 2021. godina 625.000,00

EKONOMSKI FAKULTET Sveučilišta u Zagrebu potpora 4. poreznoj konferenciji "Porezna politika u postpandemijskom razdoblju" 29. siječnja 2021. godine u Zagrebu 18.750,00

Večernji list d. o. o.
potpora projektu Mentorstvo kao oblik networkinga među ženama u organizaciji Poslovnog dnevnika od prosinca 2020. godine do lipnja 2021. 

godine
37.500,00

Večernji list d. o. o. 50 godina Hrvatskog proljeća i 30 godina hrvatske neovisnoti, Magazin Hrvatska neovisnost od 28. 03. 2021. 37.500,00

Večernji list d. o. o. partnerski projekt s Poslovnim dnevnikom "Poslovni mindset" od veljače do prosinca 2021. godine 100.000,00

Lider media d. o. o. potpora 12. konferenciji Budućnost obiteljskih tvrtki, 25. 03. 2021. godine u Zagrebu 16.031,25

Zagrebački solisti projekt koncerata u 2021. godini u većim Hrvatskim gradovima 84.000,00

Novi Poduzetnik d. o. o., Beli Manastir promidžba na medijskim platformama od ožujka do prosinca 2021. godini 62.500,00

Studentski poduzetnički inkubator Sveučilišta u Zagrebu
podrška organiziranja 6. Međunarodne konferencije "BEE 2021. - Business & Entrepreneurial Economics" od 26. do 29. svibnja 2021. godine 

na Plitvičkim jezerima
20.000,00

Udruga poslovnih analitičara - IIBA Hrvatska, Zagreb podrška organiziranju FOI radionice iz poslovne analize od 21. do 25. 05.2021. godine u Varaždinu 7.500,00

Večernji list d. o. o. potpora organizaciji konferencije "Hrvatska kakvu trebamo - pogled unaprijed", 15. lipnja 2021. godine u Zagrebu 37.500,00

Glazbena udruga Šibenik koncert podrška organiziranju festivala 24. Večeri Dalmatinske šansone Šibenik 2021., 21. kolovoza 2021. u Šibeniku 12.500,00

Znanstveno društvo ekonomista podrška organiziranju znanstvene konferencije „Ekonomski susreti u spomen Branku Horvatu“, od 09. do 10. rujna 2021. na Cresu 10.000,00

HANZA MEDIA d. o. o. za izdavačku djelatnost partner projekta Slobodne Dalmacije „LIJEPA NASHA 2.0“ od srpnja do rujna 2021. 31.250,00

Vinkovačko-srijemske županije, Zajednica kulturno-umjetničkih 

djelatnosti
podrška organiziranju projekta 56. Vinkovačkih jeseni od 10. do 19. rujna. 2021. godine u Vinkovcima 187.500,00

Hrvatska udruga menadžera sigurnosti podrška projektu "Hrvatski dani sigurnosti 2021. godine" od 22. do 24 rujna 2021. godine u Opatiji 10.000,00

HANZA MEDIA d. o. o. za izdavačku djelatnost podrška konferenciji Jutarnjeg lista "30 godina samostalnosti/stvaranje suvremenog bankarskog sustava" 28. rujna 2021. godine u Zagrebu 62.500,00

MENORAH FILM podrška realizaciji  i snimanju dokumentarnog serijala "Diplomatska oluja" za emitiranje na HRT-u tijekom 2022. godine 93.750,00

Lider media d. o. o. podrška organizaciji konferencije "13. Godišnji susret gradonačelnika i poduzetnika 48sata" od 24. do 26. studenog 2021. godine u Puli 75.000,00

Večernji list d. o. o. podrška realizaciji projekta "Gospodarstvenik godine" listopad/studeni 2021. godine u Zagrebu 87.500,00

1.616.281,25


