EU RO P SK A U NIJA

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZA 2014. GODINU
U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU
POMOĆ U OKVIRU FONDA EUROPSKE POMOĆI ZA NAJPOTREBITIJE

SAŽETAK ZA GRAĐANE
Od 2015. do 2023. države članice do 30. lipnja svake godine Europskoj komisiji podnose
godišnje izvješće o provedbi operativnog programa provedenog tijekom prethodne financijske
godine. Godišnja izvješća o provedbi sadrže ključne informacije o provedbi programa na temelju
zajedničkih pokazatelja.
U koordinaciji Ministarstva rada i mirovinskoga sustava te Ministarstva socijalne politike
i mladih kao resornog tijela, tijekom 2014. godine provedeno je niz aktivnosti u okviru procesa
programiranja operativnog programa I. za korištenje sredstava iz Fonda europske pomoći za
najpotrebitije (FEAD) za razdoblje 2014. - 2020. Temeljem provedenih konzultacija s
partnerskim organizacijama i dionicima izrađen je Operativni program za hranu i/ili osnovnu
materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020. (OP) koji je Europska komisija odobrila 18.
prosinca 2014. godine. Izrađen je Nacrt "Odluke o tijelima u Sustavu upravljanja, provedbe i
kontrole korištenja Fonda europske pomoći za najpotrebitije u okviru Operativnog programa za
hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć" te se donošenje odluke od strane Vlade Republike
Hrvatske očekuje u srpnju 2015. godine. Sukladno OP-u te zakonodavnom okviru
uspostavljenom za provedbu Europskog socijalnog fonda, uz službenu uspostavu Sustava
upravljanja, provedbe i kontrole, Odlukom se također definiraju uloge i obveze svih tijela u
Sustavu: Ministarstva rada i mirovinskoga sustava kao Upravljačkog tijela, Ministarstva socijalne
politike i mladih kao Posredničkog tijela, Ministarstva financija kao Tijela za ovjeravanje i
plaćanje i Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije kao Tijela za reviziju.
U izradi su smjernice o provedbi OP-a, koje će detaljno razraditi obveze i poslovne
procese uključenih tijela te omogućiti što učinkovitiju provedbu FEAD-a, čije se donošenje
očekuje se u trećem tromjesečju 2015. godine.
Početak provedbe aktivnosti očekuje se krajem trećeg ili početkom četvrtog tromjesečja
2015. godine, a prvi natječaj biti će usmjeren na Operaciju tipa 1.: "Nabava, transport,
skladištenje i distribucija hrane i/ili osnovne materijalne pomoći". U sljedećem izvještajnom
razdoblju, uz podatke o financijskim i fizičkim pokazateljima očekuje se i detaljnija analiza
napretka provedbe.
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