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POZIV NA NATJEČAJ ZA DODJELU REZIDENCIJE 

NA MATULOVU GRUNTU U FRKANOVCU ZA 2022. GODINU 

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode (u daljnjem tekstu: Međimurska 

priroda) i Društvo hrvatskih književnika (u daljnjem tekstu: DHK) raspisuju natječaj za dodjelu 

rezidencije na Rezidenciji Matulov grunt u Frkanovcu (Međimurska županija) za 2022. godinu. 

Međimurska priroda osigurava 8 (slovima: osam) termina rezidencije na Matulovu gruntu za 

2022. godinu. Od toga 4 (slovima: četiri) termina rezidencije rezervirana su za članove i 

suradnike DHK-a, a preostala 4 (slovima: četiri) termina rezidencije za suradnike Međimurske 

prirode. 

Međimurska priroda potpisala je sporazum o suradnji s DHK-om 10. ožujka 2021. godine na 

dan otvorenja Matulova grunta kojim se Međimurska priroda obvezuje osigurati rezidencije 

članovima i suradnicima DHK-a. 

Više informacija o Matulovu gruntu nalazi se na sljedećoj poveznici:  

https://med-dvemi-vodami.info/sto-posjetiti/matulov-grunt/ 

 

Na natječaj se prijavljuje 1 (slovima: jedna) osoba koja preuzima obaveze prema Pravilniku o 

rezidenciji Matulov grunt u Frkanovcu. 

Prijaviti se mogu svi zainteresirani umjetnici/ce tako da dostave sljedeću dokumentaciju za 

prijavu: 

1. u jednom PDF dokumentu, max veličine 7 MB: 

- životopis, na hrvatskom ili engleskom jeziku; 

- portfolio radova, na hrvatskom ili engleskom jeziku; 

- prijedlog umjetničkog projekta kojeg bi umjetnik/ica razvijao/la tijekom rezidencije 

na Matulovu gruntu, na hrvatskom ili engleskom jeziku; 

2. prijavitelji mogu biti hrvatski ili strani državljani; 

3. prijavitelji moraju imati najmanje 18 godina na datum podnošenja prijave; 

4. izjavu o preferiranom terminu: (1) svibanj 2022.; (2) lipanj 2022; (3) srpanj 2022; (4) 

kolovoz 2022.; (5) rujan 2022. 

5. Popunjen i ovjeren Obrazac prijave na rezidenciju Matulov grunt u Frkanovcu. 

 

https://med-dvemi-vodami.info/sto-posjetiti/matulov-grunt/


 

Dobrodošli su svi umjetnički žanrovi i pristupi, od književnosti preko slikarstva do digitalnih 

medija. Umjetnička rezidencija će obuhvatiti najmanje jedan javni događaj koji će organizirati 

Međimurska priroda u suradnji s rezidentom/icom – predstavljanje rada umjetnika tijekom ili 

pri završetku rezidencije. 

 

Prilikom rezidencije Međimurska priroda će osigurati svim rezidentima/cama: 

- poklon paket namirnica lokalnih proizvođača ili poklon bon u iznosu od 200 kuna, 

- prijevoz rezidenta/ice od Čakovca do rezidencije Matulov grunt u selo Frkanovec, ako 

rezident/ica dođe bez vlastitog prijevoza te na kraju rezidencije prijevoz natrag u Čakovec, 

- korištenje e-bicikla tijekom rezidencije koji je dostupan tj. parkiran u samom objektu, 

- pristup internetu (WI-FI); u rezidenciji nema televizora i/ili radio prijemnika, 

- dovoljno kvadrata za stvaranje, unutar objekta ili na gruntištu, 

- opremljenu kuhinju, kupaonicu s tuš kabinom i ručnicima, dodatni sanitarni čvor, perilicu 

rublja. 

 

Napomene:  

- prostor rezidencije Matulov grunt nije primjeren niti predviđen za pse, mačke ili druge kućne 

ljubimce te se moli da se isti ne dovode sa sobom na rezidenciju 

- rezidencija Matulov grunt opremljena je s dvije jednokrevetne spavaće sobe te je iz tog 

razloga pogodna za prihvat dvije osobe na rezidenciju u isto vrijeme. To podrazumijeva da 

rezident/ica koji je odabran na natječaju može sa sobom dovesti 1 (slovima: jednu) osobu koja 

će rezidentu/ici pomoći prilikom umjetničkog stvaranja (npr. lektori, prevoditelji i ostali)  

- vrijeme dolaska rezidenta/ice na rezidenciju treba biti tijekom tjedna nakon 14:00 sati, a 

odlazak iz rezidencije do 12:00 sati (informacija koja je potrebna rezidentu/ici prilikom 

planiranja datuma dolaska i odlaska) 

- vrijeme boravka rezidenta/ice je od minimalno tjedan dana do maksimalno dva tjedna 

- tijekom boravka rezidenti/ce moraju biti voljni prihvatiti individualne posjetitelje koji navrate 

razgledati Matulov grunt tijekom dana u manjoj frekvenciji, te prema grupama koje po 

prethodnoj najavi na Matulov grunt dovode djelatnici Međimurske prirode (max. trajanje 

posjeta 90 minuta) 

Smještaj - interijer: kuhinja, kupaonica, soba za dnevni boravak, dvije jednokrevetne 

spavaće sobe, mala knjižnica, interpretacijska prostorija, dodatni sanitarni čvor, prostor 

Stare preše, dvije podrumske prostorije; eksterijer: sjenica, zdenac, klupice, mali vrt 

(„međimurski vrčak“), kompost. 



 

Rok za prijavu je 23. siječnja 2022. do 15:00 sati. 

Natječaj će biti objavljen na službenim internet stranicama Međimurske prirode 

(https://www.medjimurska-priroda.info/), Centra za posjetitelje Med dvemi vodami 

(https://med-dvemi-vodami.info/) i Društva hrvatskih književnika (http://dhk.hr/). 

Prijave se zaprimaju e-poštom na medjimurska.priroda@gmail.com ili poštom na adresu: 

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, Trg međimurske prirode 1, Križovec 

40315 Mursko Središće. 

Rezultate natječaja objavit ćemo 22. veljače 2022. do 15:00 sati. 

Rezultati će biti objavljeni na službenim internet stranicama Međimurske prirode, Centra za 

posjetitelje Med dvemi vodami  i Društva hrvatskih književnika.  

Nepotpune prijave ili prijave koje ne zadovoljavaju sve gore navedene kriterije neće se 

razmatrati. 

Odabir rezidenata vršit će članovi žirija, djelatnici Međimurske prirode i Društva hrvatskih 

književnika. 

 

Kontakt osobe za više informacija: 

Međimurska priroda: Sara Srša, 095 928 4145, medjimurska.priroda@gmail.com 

DHK: Marko Gregur, 098 876 808, tajnik@dhk.hr  

 

Što očekivati nakon odobrenja rezidencije? 

Odabrani rezidenti/ice će nakon odabira biti kontaktirani od strane kontakt osobe (u ožujku 

2022.) te će se međusobno dogovoriti detalji oko boravka rezidenta na Matulovu gruntu. 

Odabrani rezidenti/ice tijekom razdoblja dogovaranja termina rezidencije potvrdit će da 

razumiju te da se slažu s Pravilnikom o rezidenciji Matulov grunt u Frkanovcu. Pravilnik je 

objavljen u sklopu ovog poziva. 

Rezidenti/ice će potpisati Potvrdu o rezervaciji termina na rezidenciji Matulov grunt, kao 

jamstvo da će izvršiti rezidenciju u dogovorenom terminu na Matulovu gruntu tijekom 2022. 

godine. 
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Datumi ponuđeni za rezidente/ice Međimurske prirode i Društva hrvatskih književnika: 

Međimurska priroda Društvo hrvatskih književnika 

SVIBANJ 

2. svibnja – 15. svibnja 2022. 16. svibnja – 29. svibnja 2022. 

LIPANJ 

6. lipnja – 19. lipnja 2022. 20. lipnja – 3. srpnja 2022. 

SRPANJ 

11. srpnja – 24. srpnja 2022. / 

KOLOVOZ 

/ 1. kolovoza - 14. kolovoza 2022. 

RUJAN 

22. kolovoza – 4. rujna 2022. 5. rujna – 18. rujna 2022. 

 

*Napomena: termini nisu promjenjivi. Molimo kandidate da jasno navedu samo jedan 

preferirani termin rezidencije. 

 

 

 

 


