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Sažetak projekta:
Cilj projekta je izraditi konkretne modele financiranja lokalnih medija u malim, srednjim i velikim
jedinicama lokalne samouprave, koje će izgraditi medijski stručnjaci, a strukovna i sindikalna
organizacija predstaviti javnosti i predstavnicima JLS-a. Dosadašnja praksa, ali i rješenja ponuđena
Zakonom o elektroničkim medijima, ne jamče podršku kvalitetnom, profesionalnom novinarskom
sadržaju. Nakon lokalnih izbora, predstavnici nekoliko JLS-a zatražili su pomoć HND-a u razvoju
modela za transparentnu dodjelu sredstava lokalnim medijima. Postojeći modeli baziraju se na
izravnom, netransparentnom i suspektnom financiranju javnim novcem.
Cilj projekta je i dokidanje netransparentnog financiranja i postavljanje neovisnog mehanizma za javne
potpore kojima se jačaju kapaciteti medija i novinarstva. Konkretno, izradom dokumenta programa i
natječajnih obrazaca koji će uključivati ciljeve potpora, kriterije za dodjelu, postupak osnivanja
neovisnog povjerenstva, način provedbe natječaja i evaluaciju korištenja sredstava, postavit će se
standard u dodjeli javnog novca medijima. Predviđena je izrada tri konkretna modela financiranja – za
male, srednje i velike JLS-ove jer se njihovi kapaciteti za provođenje natječaja razlikuju. Modele će
izraditi tim neovisnih medijskih stručnjaka u suradnji s članovima NDH-a i SNH.
Modeli financiranja lokalnih medija bit će predstavljeni široj javnosti i predstavnicima Udruge gradova
i općina, Udruge županija i predstavnicima JLS-a te će biti objavljeni na web stranicama HND-a i SNHa, a stručni suradnici dviju organizacija bit će na raspolaganju za konzultacije o primjeni modela.
Korisnici projekta imati će na raspolaganju tri modela financiranja lokalnih medija putem
transparentnog procesa dodjele javnih sredstava na temelju profesionalnih kriterija. Primjena ovih
modela bit će važan iskorak u jačanju neovisnosti lokalnih medija i kvalitetnog novinarstva, što su
ciljevi rada prijavitelja i partnera.

