EU RO P SK A U NIJA

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZA 2016. GODINU
U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU
POMOĆ U OKVIRU FONDA EUROPSKE POMOĆI ZA NAJPOTREBITIJE

SAŽETAK ZA GRAĐANE
Odluka o donošenju Smjernice za Fond europske pomoći za najpotrebitije Operativnog
programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. (FEAD) verzija 1.0
usvojena je 12. veljače 2016. godine, kao i Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Fonda
europske pomoći za najpotrebitije (FEAD). Unaprijeđena verzija Smjernice 2.0 usvojena je u
lipnju 2016. godine. Procjena usklađenosti Sustava upravljanja, provedbe i kontrole korištenja
Fonda europske pomoći za najpotrebitije u okviru Programa službeno je započela 16. veljače
2016. godine. Jedna od obveza Upravljačkog tijela je i uspostava sustava evidencije i pohrane
podataka u elektroničkom obliku o svakoj operaciji za potrebe praćenja, evaluacije, financijskog
upravljanja, provjere i revizije OP FEAD-a. Upravljačko tijelo je utvrdilo zahtjeve prema kojima je
potrebno provesti nadogradnju ESIF MIS sustava. Nadogradnja ESIF MIS sustava s izmjenama za
potrebe OP FEAD puštena je u produkciju 9. studenoga 2016. godine. Radionica za korisnike u
sustavu održana je 11. studenoga 2016. godine u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava. Za
korištenje predmetnog sustava prilagođen je i Korisnički priručnik za potrebe FEAD-a u okviru
jedinstvenog priručnika za OPKK/OPULJP/OPFEAD.
Temeljem pozitivnog mišljenja o usklađenosti Upravljačkog tijela i Tijela za ovjeravanje
koje je donijela Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, Ministarstvo
regionalnoga razvoja i fondova EU u ime države članice donijelo je dana 21. prosinca 2016.
godine Odluku o određenju Upravljačkog tijela i Tijela za ovjeravanje operativnog programa za
hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020.
Projekti predviđeni za rješavanje materijalne deprivacije MD1- Nedostatak hrane
ugovoreni su u okviru dva Poziva:
˝Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ objavljen 10. lipnja
2016. godine. Dana 29. kolovoza 2016. potpisano je ukupno 27 ugovora s 22 korisnika.
Ugovoreno je 22 projekta za materijalnu deprivaciju MD1 – nedostatak hrane i 5 ugovora za
projekte za tehničku pomoć.
˝Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane
i/ili osnovne materijalne pomoći“ objavljen 21. srpnja 2016. godine. Dana 30. rujna 2016.
godine ugovoreno je ukupno 35 ugovora s 13 korisnika (humanitarnih organizacija). Od
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ukupnog broja ugovora 13 odnosi se na materijalnu deprivaciju MD1 - nedostatak hrane dok je
ostatak ugovoren za materijalnu deprivaciju MD2 - nedostatak osnovne materijalne pomoći i za
tehničku pomoć (TP).
Ukupna ugovorena vrijednost svih projekata za MD1 je 77.758.202,26 HRK.
Projekti predviđeni za rješavanje materijalne deprivacije MD2 – Nedostatak osnovne
materijalne pomoći ugovoreni su u okviru jednog Poziva ˝Ublažavanje siromaštva pružanjem
pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći“ koji je
objavljen 21. srpnja 2016. godine. Dana 30. rujna 2016. godine ugovoreno je ukupno 35
ugovora s 13 korisnika. Od ukupnog broja ugovora 11 se odnosi na materijalnu deprivaciju nedostatak osnovne materijalne pomoći.
Ukupna vrijednost svih projekata za MD2 je 19.558.160,52 HRK.
Projekti tehničke pomoći ugovoreni su u okviru tri Poziva: u okviru natječaja
˝Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ ugovoreno je 5 projekata za
tehničku pomoć u vrijednosti od 97.295,00 HRK; u okviru natječaja ˝Ublažavanje siromaštva
pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći“
ugovoreno je 11 projekata za tehničku pomoć u vrijednosti od 2.542.579,60 HRK.
Dana 26. kolovoza 2016. Upravljačko tijelo je objavio poziv za izravnu dodjelu sredstava
Tijelima u Sustavu za dodjelu bespovratnih sredstva u okviru Tehničke pomoći za FEAD u
ukupnom iznosu 6.000.000 kuna za 2016., 2017. i 2018. godinu. Dana 18. listopada 2016.
godine donesena je Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava tehničke pomoći za sva Tijela u
Sustavu koja su iskazala interes: Upravljačko tijelo: 2.160.000,00 HRK, Posredničko tijelo:
2.300.000,00 HRK, Tijelo za ovjeravanje: 630.000,00 HRK i Tijelo za reviziju: 910.000,00 HRK.
Ukupna vrijednost svih projekata u okviru Tehničke pomoći je 8.639.874,60 HRK.
Sukladno članku 32., stavku b Uredbe (EU) br. 223/2014, završni tekst Izvješća dostavljen
je na uvid i Odboru za praćenje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
(u daljnjem tekstu: Odbor) kao dio radne dokumentacije za 6. sjednicu predmetnog Odbora,
održanu 22. svibnja 2017. godine u Poreču. Članovi su predstavnici tijela u Sustavu upravljanja i
kontrole korištenja sredstava Europskog socijalnog fonda, socijalnih partnera, organizacija
civilnog društva te drugih relevantnih dionika. Članovi Odbora nisu imali komentara na Godišnje
izvješće o provedbi Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za 2016.
godinu.
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