Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji
korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika
ODGOVORI NA PITANJA
pristigla na esf@udruge.vlada.hr od 7. 12. 2018. do 17. 1. 2019.

PITANJE

ODGOVOR

1. U Uputama za prijavitelje, u dijelu 4.
Financijski zahtjevi, stoji podjela na izravne i
neizravne prihvatljive troškove. Izravni se
odnose na "izravne troškove osoblja" i na
"Ostali prihvatljivi troškovi projekta" koji se
definiraju u odnosu na "Izravne troškove
osoblja" u iznosu od 40% tih troškova
osoblja. Neizravni prihvatljivi troškovi su "oni
troškovi koji nastaju u okviru projekta, ali
nisu u izravnoj vezi s ostvarenjem jednog ili
više ciljeva projekta. Takvi troškovi uključuju
popratne administrativne i logističke
troškove za koje je teško utvrditi točan iznos
koji se može pripisati određenoj aktivnosti."

Prihvatljivi izravni troškovi osoblja i ostali
prihvatljivi troškovi se navode po svakom
pojedinom elementu. Ostali prihvatljivi
troškovi se ne navode pojedinačno, već samo
obračunavaju stopom od 40% prihvatljivih
izravnih troškova osoblja. Stoga je i u
elementu Promidžba i vidljivost potrebno
navesti izravne troškove osoblja te izračunati
ostale prihvatljive troškove.
Neizravni troškovi se ne navode, nego
uračunavaju u ostale prihvatljive troškove.

U Uputama su također navedeni "Ostali
prihvatljivi troškovi projekta", a koji se
odnose i na, među ostalim, troškove
promidžbe i vidljivosti.
Moje pitanje je slijedeće: Je li potrebno
dodatno u obrascu A (dio Elementi projekta i
proračun) navesti troškove u elementu
Promidžba i vidljivost (mimo stavke o

zaposlenju asistenta za odnose s javnošću), ili
su oni predviđeni u elementu upravljanje
projektom i administracija, kao stavka tog
elementa "Ostali prihvatljivi troškovi
projekta" (primjerice, stavka - promotivni
materijali, ili pak javne kampanje podizanja
svijesti građana)?
Također me zanima kako označiti neizravne
troškove i druge troškove u drugim
elementima projekta? Primjerice, radni
materijal za edukativne radionice ili pak
najam prostora (ide li sve ti skupa - svi ti
troškovi - pod zajedničku stavku "Ostali
prihvatljivi troškovi"?)
2. Zanima me pitanje obveznog partnera za Navedeni uvjet znači da udruga partner mora
komponentu 2. Odnosi li se uvjet "Obvezni biti registrirana u uredu državne uprave na
partner je udruga registrirana na području području prijavitelja.
prijavitelja..." na činjenicu da udruga partner
mora biti registrirana u Uredu državne
uprave na području prijavitelja (općine,
grada ili županije), budući u točci 4. stoji da
udruga mora biti registrirana za obavljanje
djelatnosti u RH.
Konkretno me zanima može li udruga koja je Navedeno nije prihvatljivo.
(primjerice) registrirana u Uredu državne
uprave Primorsko-goranske županije (a
registrirana je za obavljanje djelatnosti u RH),
bili obvezni partner Splitsko-dalmatinskoj
županiji (ili nekoj općini iz SDŽ) koja
prijavljuje projekt kao prijavitelj?

3. Kolegica i ja zaposlene smo u sklopu
Općine na jednom projektu koji se također
financira iz EU, na određeno dok traje
projekt, na puno radno vrijeme.

Službenice zaposlene u JLS na puno radno
vrijeme u sklopu drugog projekta nije
moguće dodatno zaposliti u sklopu ovog
projekta, budući da bi to prelazilo 100%
troškova plaća.

Moje pitanje jest: smijemo li se mi zaposliti i
na ovom projektu te pod kojim uvjetima?
4. Ljubazno vas molimo za komentar uvjeta Zahvaljujemo na komentaru.
pod točkom 2.2. Uvjeti prihvatljivosti
prijavitelja/partnera:
gdje za komponentu 1 navodite da prijavitelj
može biti samo udruga registrirana na
području JLP(R)S.
Naime, smatramo da ovako postavljene
propozicije Natječaja, prilično smanjuju broj
Udruga koje mogu iznijeti ovakve projekte,
tim više što u točci 5, istog poglavlja navodite
da prijavitelji trebaju imati dostatne
financijske, stručne, iskustvene i provedbene
kapacitete za provedbu projekta u suradnji s
partnerima.
U RH, većina organizacija civilnoga društva
vezana je uz četiri najveća grada, u kojima je
registrirano ukupno više od 21.000 udruga te
najveći broj zaklada (Nacionalna strategija
stvaranja poticajnog okruženja za razvoj
civilnog društva 2012-2016).
Ovakvim suženjem prilika za suradnju OCDova i lokalnih vlasti u JLRS, posebice onih sa
nižim indeksom razvijenosti gdje nedostaje
"snažnih" i neovisnih udruga da podnesu

ovakve projekte, doprinosi povećanju
nejednakosti što je pak suprotno navedenim
strateškim dokumentima (Europa 2020), EU
platforma za suzbijanje siromaštva i socijalne
isključenosti i drugim dokumentima
navedenim u Natječaju.
Molimo PT 1 i PT 2 da razmotre ovaj
komentar te da omoguće da udrugeprijavitelji mogu prijaviti projektne prijedloge
sa JLP(R)S u partnerstvu neovisno o
registraciji udruge.
5. U naputku piše da udruga mora biti
registrirana na području JLP(R)S-a koji je u
ulozi obveznog partnera.
Da li mislite samo gdje je inicijalno prijavljena
ili djelatnosti gdje provodi?

Navedeni uvjet znači da udruga prijavitelj
mora biti registrirana u uredu državne
uprave na području JLP(R)S koji je obvezan
partner.

Konkretno mi smo registrirani u Splitu, ali za
djelatnosti na području cijele RH, a partneri
su nam otok Korčula i grad Ploče Metković.
6. U Uputama za prijavu navedenog poziva,
Komponenta 1, stoji da prijavitelj može biti
udruga registrirana na području JLP(R)S-a
koja je u ulozi obveznog partnera.

Udruga mora biti registrirana na području
JLP(R)S koja je u ulozi obveznog partnera, što
znači da obvezni partner može biti i županija
na čijem području je udruga registrirana.
Udruge se registriraju u uredima državne
Da li to znači da udruga koja ima sjedište u uprave u županiji prema mjestu sjedišta.
nekom gradu može za partnera odabrati
Županiju na čijem se području taj grad nalazi?
Odnosno, koliko nam je poznato, udruge se
ne registriraju za djelovanje u nekoj JLRS ,
nego samo imaju sjedište u nekom gradu ili

općini. Zato nije posve jasno može li Županija
biti partner.
7. Da li je iscrpna lista prihvatljivih aktivnosti,
odnosno treba li uključivati jedno aplikativno
rješenje ili može/mora biti više njih odnosno
preciznije, mogu li se u okviru Elementa 10
raditi i aplikativna rješenja koja nisu izrijekom
navedena, ali koja se mogu svrstati pod
specifični cilj natječaja: Digitalizacija rada
JLP(R)S-a odnosno vode ka njegovom
ispunjenju. Drugo pitanje odnosi se na
Komponentu 2 prihvatljivih prijavitelja gdje
me zanima da li dodatni partner može biti
jedna jedinica lokalne samouprave ili više
njih.
8. Iz uputa je nejasna uloga "dodatnih
partnera", koje zadatke dodatni partneri
mogu preuzeti odnosno u kojim aktivnostima
partneri koji dolaze iz redova organizacija
civilnog
društva
mogu
sudjelovati
(Komponenta 1 - nositelj: OCD, obavezni
partner: JLS).

Unutar elementa 10 može se razviti više
aplikativnih rješenja, a ona moraju biti u
skladu s predviđenim aktivnostima koje su
navedene u Uputama za prijavitelje.
Broj partnera nije ograničen.

Dodatni partneri mogu imati sjedište u
drugoj županiji te mogu sudjelovati jedino u
aktivnostima kojima se promiče prijenos
znanja u kontekstu osnaživanja ostalih
partnera i prijavitelja, što za komponentu 1.
znači da mogu sudjelovati u aktivnostima
izobrazbe koje su navedene u elementima 1
i 2 te aktivnostima izrade i provedbe
programa mentorstva koje su navedene u
elementu 4. Također mogu sudjelovati u
proračunu u ukupnom iznosu do 5% ostalih
prihvatljivih troškova projekta i to po
partneru.

Pitanje: Što konkretno znači da dodatni
partneri "mogu sudjelovati jedino u
aktivnostima kojima se promiče prijenos
znanja u kontekstu osnaživanja ostalih
partnera i prijavitelja" (Upute za prijavitelje,
str. 22.). S obzirom da su elementi projekta
na ovom natječaju unaprijed definirani s vrlo Međutim, razmatraju se izmjene natječajne
konkretnim aktivnostima, možete li dati dokumentacije kojima bi se izostavilo
primjer koji su to elementi i aktivnosti na koje navedeno ograničenje.
se ovaj dio rečenice odnosi, odnosno u kojim

elementima/aktivnostima OCD-i kao dodatni
partneri ne mogu sudjelovati?

