
Aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji 
povodom Europskog tjedna 3.-9. svibnja 2010. 

 
Županijski savjet za europske integracije Koprivničko-križevačke županije u suradnji sa 

Ministarstvom vanjskih poslova i europskih integracija i ove će godine nizom aktivnosti obilježiti 
"Europski tjedan 3.-9. svibnja" u sva tri grada naše Županije.  

Plan aktivnosti usmjeren je prvenstveno na informiranje građanstva o procesu europskih 
integracija, s osvrtom na aktualna kretanja Republike Hrvatske prema Europskoj uniji, na prigodna 
natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola, te na kulturna događanja.  

 
 

HODOGRAM AKTIVNOSTI 
 

1. dan   3. svibnja 2010. – aktivnosti u Koprivnici 
 
⇒ TISKOVNA KONFERENCIJA u povodu Europskog tjedna održati će se u Koprivnici, 3. 
svibnja 2010. godine, zgrada Županije, Ulica A. Nemčića 5, dvorana 28/I s početkom u  10,00 sati.   
Prisutni: predsjednik i članovi Savjeta, zamjenik župana Darko Sobota, predstavnik Ministarstva 
vanjskih poslova i europskih integracija Pero Bilušić, načelnik Odjela za komunikacijsku strategiju 
Uprave za potporu procesu pristupanja RH EU Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija. 
 
⇒ Otvorenje Info police u povodu Europskog tjedna održati će se u Koprivnici, 3. svibnja 
2010. godine, zgrada Županije, s početkom u  10,30 sati.  
Prisutni: predsjednik i članovi Savjeta, zamjenik župana Darko Sobota, predstavnik Ministarstva 
vanjskih poslova i europskih integracija Pero Bilušić, načelnik Odjela za komunikacijsku strategiju 
Uprave za potporu procesu pristupanja RH EU Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija. 
 
⇒ EU ŠTAND i  ŠTANDOVI USTANOVA I OBRTNIKA NA GLAVNOM GRADSKOM 
TRGU (od tržnice prema Zrinskom trgu) u vremenu od  10,00 – do 12,00 SATI,  

Na štandovima će biti postavljeni  promidžbeni materijali Ministarstva vanjskih poslova i 
europskih integracija, obrtnika, PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja, Hrvatske Gospodarske 
komore Županijske komore Koprivnica, Dječjeg vrtića "Smješak" Koprivnica i Obrtničke škole 
Koprivnica.   

U sklopu štandova osim mogućnosti upoznavanja sa publikacijama Ministarstva zainteresiranim 
građanima članovi Savjeta i volonteri  održati  će anketu o poznavanju EU i popularnosti EU. 
 
⇒ RADIONICA DJEČJEG VRTIĆA "SMJEŠAK" KOPRIVNICA, NA GLAVNOM 
GRADSKOM TRGU  u vremenu od  11,00 – do 12,00 SATI. 
 
 
2. dan  5. svibnja 2010. – aktivnosti u Koprivnici i Križevcima   
 
⇒   U  Koprivnici,  5. svibnja 2010. u  9.30 sati, Dom mladih Ulica hrvatske državnosti 10, 
kazališna predstava "Djevojčica i roda"Teatra Merkuri Bjelovar – za predškolski uzrast – dječiji 
vrtići (Tratinčica, Smješak, Sv. Josip), suoraganizatori Dom mladih Koprivnica i ŽSEI. 
 
⇒   U  Križevcima,  5. svibnja 2010., 13.00 sati Velika dvorana Hrvatskog doma, A. G. Matoša 
4, kazališna predstava "Djevojčica i roda" Teatra Merkuri Bjelovar - za učenike od 1 do 4 razreda 
(osnovne škole "Ljudevita Modeca" i "Vladimira Nazora", suorganizatori Otvoreno Pučko učilište 
Križevci i  ŽSEI.     
 
⇒ U Dvorani Domoljub u Koprivnici,  5. svibnja 2010. godine  s početkom u 19,00 sati 
Glazbena večer posvećena Fredericu Chopenu povodom 200 godišnjice rođenja skladatelja - 
zajednički projekt Županijskog savjeta za europske integracije i Glazbene škole "Fortunat Pintarić" 
Koprivnica, a na inicijalnu ideju Gradske knjižnice "F. Galović" Koprivnica koja će pripremiti izloške 
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svojih knjižnih i multimedijalnih djela o skladatelju, te uz suorganizaciju Pučkog otvorenog učilišta 
Koprivnica (za promidžbu izraditi će se leci).  
 
 
3. dan  6. svibnja 2010. – aktivnosti u Đurđevcu   
 
⇒  EU ŠTAND UZ TRŽNICU U VREMENU OD 10,00 – DO 12,00 SATI,– Na štandovima će 
biti postavljeni  promidžbeni materijali Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, obrtnika, i 
Grada Đurđevca.   

U sklopu štandova osim mogućnosti upoznavanja sa publikacijama Ministarstva zainteresiranim 
građanima članovi Savjeta i volonteri  održati  će anketu o poznavanju EU i popularnosti EU. 
 
 
4. dan  7. svibnja 2010. – aktivnosti u Križevcima   
 
⇒  EU ŠTAND UZ TRŽNICU U VREMENU OD 10,00 – DO 12,00 SATI,– Na štandovima će 
biti postavljeni  promidžbeni materijali Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, obrtnika, 
Križevačkog poduzetničkog centra i Grada Križevaca.   
U sklopu štandova osim mogućnosti upoznavanja sa publikacijama Ministarstva zainteresiranim 
građanima članovi Savjeta i volonteri  održati  će anketu o poznavanju EU i popularnosti EU. 
 
⇒ Nagradni kviz "Tko želi biti milijunaš u Europi" za učenike 7. i 8. razreda OŠ "Ljudevita 
Modeca" Križevci,  
 
 ⇒ Nagradni natječaj za izradu postera "Hrvatska u čistoj i zelenoj EU" za učenike od 1 do 8 
razreda OŠ "Ljudevita Modeca" Križevci, posteri će biti postavljeni tijekom cijelog EU tjedna u 
prostorijama škole, 
 
⇒ Nagradni natječaj za izradu literarnog rada na temu "Hrvatska u čistoj i zelenoj EU" OŠ 
"Ljudevita Modeca" Križevci,  
 
 
5. dan  12. svibnja 2010. – aktivnosti u Koprivnici   
 
⇒ Predavanje – „Strategija razvoja ženskog poduzetništva“, 12. svibnja 2010. godine, 
prostorije HGK-a, Ulica J. Vargovića 1/I., zajednička organizacija HGK-Županijske komore Koprivnica 
i PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja u sklopu prijavljenog projekta "Europskog tjedna 
poduzetništva",  Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije i Županijskog 
savjeta za europske integracije.  
 
 
 AKTIVNOSTI TIJEKOM SVIBNJA MJESECA I RUJNA VEZANO NA EUROPSKI TJEDAN 
 
⇒ Podjela nagrada za projekt pisanje eseja "Što nam donosi EU" koji se provodio u srednjim 
školama,  prostorije Županije – rok je 1.5. a podjela nagrada nakon ocjenjivanja od strane ŽSEI-a, 
podjela nagrada sredinom 5 mjeseca. 
 
⇒ Podjela nagrada za natječaj u crtanju 2010. Delegacije EU u Republici Hrvatskoj (natječaj 
je otvoren do 14.5.2010. znači podjela je u drugoj polovici 5 mjeseca) a nagrađeni će biti radovi koji 
neće proći  na natječaju u Delegaciji.   
 
⇒ Sredinom 5 mjeseca predviđa se održavanje predavanja o EU namijenjenog mladima -  
novom sazivu Savjeta mladih, predstavnik MVPEI-a održati će predavanje. 
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⇒ Prema dogovoru sa Gimnazijom F. Galović tijekom 5 mjeseca održati će se predavanje o 
bolonjskom procesu za gimnazijalce ali i druge srednje škole, predavač gospođa Renata Husinec 
Visoko gospodarsko učilište Križevci. 
⇒ Uz postavljene EU Internet info-točke u sve tri gradske knjižnice (Križevci, Đurđevac i 
Koprivnica) tijekom cijelog europskog tjedna vršiti će se obuka za korištenje Internet info-kioska sa 
stranicama EU - "dani info-kioska".  
 
⇒ Tijekom Europskog tjedna organizirati sa članovima savjeta i predstavnicima Ministarstva 
gostovanje na RADIO POSTAJAMA  
- dogovoreno gostovanje na RKC-u predstavnika Ministarstva g. Pere Bilušića, 
- najava aktivnosti na Radio postaji Drava, 
- radio emisija Različak i Zvon na RKC-u, te prema dogovoru u županijskim javljanjima. 
 
⇒ Istovremeno će sve tri gradske knjižnice tijekom cijelog tjedna izložiti knjige, publikacije i 
druge promidžbene materijale Ministarstva i vlastite iz fundusa knjižnica. 

 
⇒ Tijekom 9 mjeseca ponovno provedba projekta "Drava nas spaja, a ne razdvaja" koju 
provodi Drava dokumentacijski centar i Gimnazija "F. Galović" Koprivnica uz sufinanciranje ŽSEI-a.  
                                                                                                    
 

ŽUPANIJSKI SAVJET ZA EUROPSKE INTEGRACIJE  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 


