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ODGOVORI NA PITANJA 
vezana uz Poziv na dostavu projektnih prijedloga 

 

UP.02.3.1.01 Poticanje društvenog poduzetništva 
 

Pitanja pristigla na esf.info@mrms.hr do 2. kolovoza 2016. 
U interesu jednakog postupanja prema svim prijaviteljima, Ministarstvo rada i 
mirovinskoga sustava u okviru ovog dokumenta, a čija je svrha pojasniti uvjete 

natječajne dokumentacije, daje mišljenje o prihvatljivosti određenog prijavitelja, 
projekta ili aktivnosti u okviru dostupnih informacija iz pitanja dostavljenih od strane 

potencijalnih prijavitelja. 
PITANJA ODGOVORI 
1.  
Zanima nas jeli i d.o.o. prihvatljivi prijavitelj 
za skupinu 2 prijavitelja. Naime, namjeravamo 
proširiti gospodarsku djelatnost (na 
poljoprivrednu proizvodnju) koju bi orijentirali 
na društveno poduzetništvo u suradnji s 
Caritasom zapošljavajući socijalno ugrožene 
skupine 

 
Sukladno izmijenjenoj natječajnoj 
dokumentaciji Poziva, od 4. kolovoza 
2016.g. u okviru točke 2.2.1. Prihvatljivi 
prijavitelji, Uputa za prijavitelje_Prvi 
ispravak, d.o.o nije prihvatljiv Prijavitelj za 
Skupinu 2. 

2.  
Obraćamo Vam se u ime --- d.o.o. za 
profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje 
osoba s invaliditetom s 45 godina postojanja i 
statusom zaštitne radionice, što znači da 
zapošljavamo barem 51% osoba s 
invaliditetom. Proizvodimo radno – zaštitnu 
odjeću te stolni i posteljni program. 
Zainteresirani smo za prijavu projektnog 
prijedloga na otvoreni natječaj Europskog 
socijalnog fonda „Poticanje društvenog 
poduzetništva“, UP.02.3.1.01., no nismo 
sigurni jesmo li prihvatljivi prijavitelj, odnosno 
zadovoljavamo li propisani kriterij br.2 za 
društvenog poduzetnika definiran Strategijom 
razvoja društvenog poduzetništva u Republici 
Hrvatskoj za razdoblje od 2015.-2020: 2. 
„Društveni poduzetnik obavlja djelatnost 
proizvodnje i prometa roba, pružanja usluga ili 
obavlja umjetničku djelatnost kojom se 
ostvaruje prihod na tržištu, te koja ima 
povoljan utjecaj na okoliš, doprinosi 
unapređenju razvoja lokalne zajednice i 
društva u cjelini“. 
 

 
Iz informacija u okviru vašeg pitanja, Vaša 
organizacija prihvatljiv je Prijavitelj za 
Skupinu 1. Također, upućujemo Vas da 
sukladno izmijenjenoj natječajnoj 
dokumentaciji Poziva, od 4. kolovoza 
2016.g., odnosno u Prijavnom obrascu 
B_prvi ispravak,  sukladnom vašem 
poslovanju, ispunite u dijelu II Podaci o 
projektu koji nisu sadržani u A obrascu  
točku 7. koja glasi;  
Opišite dosadašnje aktivnosti vezane uz 
provedbu aktivnosti prema načelima 
društvenog poduzetništva i promicanja 
društvenog poduzetništva odnosno na koji 
način ispunjavate kriterij br. 2 iz Strategije 
razvoja društvenog poduzetništva u RH te 
argumentirajte na koji način Vaše 
poslovanje doprinosi razvoju (ekonomskom 
i društvenom) lokalne zajednice u kojoj 
djelujete uključujući i zaštitu okoliša (za 
Prijavitelje iz Skupine 1). 
 

3.  
Je li Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i 
zapošljavanje osoba s invaliditetom, a koja je 
ujedno i zaštitna radionica za zapošljavanje 

 
Ustanove nisu prihvatljiv Prijavitelj, ali su 
prihvatljiv Partner u sklopu ovog Poziva. 

mailto:esf.info@mrms.hr


Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava     Poziv na dostavu projektnih prijedloga ''Poticanje društvenog poduzetništva'' 
Uprava za upravljanje operativnim programom Europske unije                 Broj Poziva: UP.02.3.1.01 
Odjel za pripremu i provedbu projekata iz područja društvenog poduzetništva          Odgovori na pitanja, 1. krug, 12.08.2016. 

2 
 

osoba s invaliditetom, prihvatljiv prijavitelj? 
 
Sadržaj i ciljevi našeg funkcioniranja te ono za 
što smo registrirani na trgovačkom sudu 
uklapaju se u Pozivu citiranu definiciju 
„Društveni poduzetnik obavlja djelatnost 
proizvodnje i prometa roba, pružanja usluga ili 
obavlja umjetničku djelatnost kojom se 
ostvaruje prihod na tržištu, te koja ima 
povoljan utjecaj na okoliš, doprinosi 
unapređenju razvoja lokalne zajednice i 
društva u cjelini.“ Poslujemo u skladu sa 
Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i 
zapošljavanju osoba s invaliditetom, Zakonom 
o ustanovama, Zakonom o trgovačkim 
društvima, Zakonom o javnoj nabavi, a koji su 
pobrojani u dijelu Poziva koji se odnosi na 
Nacionalno zakonodavstvo, kao dio Pravne 
osnove i strateškog okvira. 
 
4.  
Vezano za Poziv objavljen 01.srpnja 2016. 
godine „Poticanje društvenog poduzetništva“ . 
U objavljenim uvjetima natječaja postoje 
određene nejasnoće te molim odgovore na 
sljedeća pitanja. 
 
U slučaju 4.1.1. Prihvatljivih izdataka za 
Skupinu 2: 
 
1. Pod stavkom 2. Troškovi sudjelovanja 

ciljanih skupina u projektnim 
aktivnostima, točka a) Troškovi putovanja 
u zemlji i inozemstvu za ciljane skupine 
koje sudjeluju u projektnim aktivnostima. 
Je li studijsko putovanje prihvatljiv trošak 
za Skupinu 2 (u svrhu preuzimanja 
primjera dobre prakse)? 

 
U slučaju 4.1.2. neprihvatljivih izdataka za 
Skupinu 2: 
 
2. Pod trećom stavkom je navedeno da nisu 

prihvatljivi doprinosi u naravi: 
nefinancijski doprinosi (robe ili usluge) od 
trećih strana koji ne obuhvaćaju izdatke za 
Korisnike. U prihvatljivim aktivnostima za 
Skupinu 2 je navedena “ mogućnost 
reciklaže“ . Pitanje glasi: Je li moguće 
organizirati javno prikupljanje (donacije) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. U skladu s izmjenama natječajne 
dokumentacije od 4. kolovoza 2016.g.,u 
točci 3.3. Prihvatljive aktivnosti, Uputa za 
prijavitelje_Prvi ispravak, studijsko 
putovanje pridodano je kao prihvatljiva 
aktivnost za Skupinu 2 u sklopu ovog 
Poziva. 
 
 
 
 
 
2. Navedena aktivnost mogućnost 
recikliranja podrazumijeva izobrazbu 
članova Vaše organizacije oko razvoja 
poslovnih ideja i planova u području 
reciklaže.  
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rabljenih predmeta u svrhu reciklaže, 
obnove, prenamjene  i prodaje? Jesu li 
troškovi za navedenu aktivnost 
prihvatljivi? 

 
 
5.  
Mi smo gradska razvojna agencija, koja se više 
godina bavi pripremom i provedbom projekata 
s EU i nacionalnim financiranjem, te smo u 
100% vlasništvu osnivača JLS Grad --. Zanima 
nas u kontekstu vlasništva i osnivača jesmo li 
kao agencija u mogućnosti biti partner ili 
prijavitelj za ove natječaje ili je natječaj 
isključivo za one koji su u kategoriji društvenih 
poduzetnika? 

 
Kao razvojna agencija za ovaj Poziv 
prihvatljivi ste kao Partner na projektu 
sukladno uvjetima točke 2.2.2. Prihvatljivi 
Partneri, Uputa za prijavitelje_Prvi 
ispravak. 
 
 

6.  
Zanima me je li u natječaju za poticanje 
društvenog poduzetništva prihvatljivi 
prijavitelj ustanova? 
 
Konkretno radi se o ustanovi socijalni skrbi 
koja je zainteresirana za prijavu projektne ideje 
na skupinu 2., prijavitelj bi bila ustanova 
socijalne skrbi, dok bi partner na projektu bila 
ustanova socijalna skrbi čiji je osnivač 
Ministarstvo socijalne politike i mladih 

 
Ustanove nisu prihvatljiv Prijavitelj, no 
prihvatljive su kao Partner u sklopu ovog 
Poziva sukladno uvjetima točke 2.2.2. 
Prihvatljivi Partneri, Uputama za 
prijavitelje_Prvi ispravak. 

 

7.  
Molim vas informacije u vezi aktualnog 
natječaja ESF-a za poticanje socijalnog 
poduzetništva. 
Naša udruga ---- je u osnivanju, a bit će 
registrirana za djelatnosti poljoprivrede, 
istraživanja, obrazovanja, zaštite okoliša i 
prirode. Registraciju očekujemo do sredine 
srpnja. 
Budući da za sada nemamo referenci, kao 
udruga, a članovi su stručnjaci iz više područja 
(agronomija, elektrotehnika, pravo i dr.) 
želimo prijaviti projekt s postojećom i 
iskusnom humanitarnom udrugom,koja je 
povezana s ciljanim skupinama koje su u ovom 
natječaju (vjerojatno nezaposleni i siromašni). 
Najvažnije što nas zanima: 
-možemo li kao novoosnovana udruga biti 
partneri prijavitelju 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Kao novoosnovana udruga, možete biti 
Partner Prijavitelju, ali samo ako ste upisani 
u odgovarajući registar najmanje mjesec 
dana prije roka za podnošenje prijave te 
u Republici Hrvatskoj obavljati registriranu 
djelatnost odnosno imati sjedište u 
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- može li naša udruga biti suosnivač i suvlasnik 
(do kojeg postotka) tvrtke koja bi se osnovala 
radi ovog projekta neprofitnog poduzetništva 
(iz čije bi se dobiti financirale humanitarne 
djelatnosti prijavitelja i općekorisne djelatnosti 
naše udruge) 
 
- da li se iz ovog natječaja financiraju 
poljoprivredne djelatnosti i 
to: proizvodnja voća i povrća,cvijeća itd -ako 
ne poljoprivredne, da li se mogu financirati 
djelatnosti uređenja vrtova,krajolika itd (koji 
po NKD-u pripadaju u ne-poljoprivredne 
djelatnosti) 
-odnosno -postoji li popis djelatnosti koje se 
mogu financirati iz ovog fonda (obzirom da 
nisam primijetio u tekstu poziva). 
 

Republici Hrvatskoj (Prijavitelj i ako je 
primjenjivo svaki projektni Partner mora u 
prijavi priložiti presliku dokaza o 
registraciji te presliku akta o osnivanju ili 
drugog odgovarajućeg temeljnog akta iz 
kojega je razvidno djelovanje pravne osobe) 
sukladno točci 2.2.2. Prihvatljivi Partneri. 
Upute za prijavitelje_Prvi ispravak. 
 
2. Vaša organizacija može biti suosnivač i 
suvlasnik tvrtke. Postotak nije ograničen 
ovim Pozivom. 
 
 
 
 
1. 3. S obzirom da je glavni instrument 

ESF-a odnosno OPULJP-a, ulaganje u 
ljudske potencijale putem izobrazbe, 
osposobljavanja, edukacije, usavršavanja 
itd., odnosno instrumentima tzv. ''mekih 
mjera'' pa tako i za ovaj Poziv, sukladno 
izmjenama natječajne dokumentacije od 
4. kolovoza 2016.g. točka 4.1.1. 
Prihvatljivi izdaci, tekst točke 4., Uputa 
za prijavitelje_Prvi ispravak sada glasi; 

(i vrijedi za obje skupine Prijavitelja) 
 
''Troškovi nabave opreme su prihvatljivi 
trošak ukoliko se jasno mogu  povezati s 
projektnim  aktivnostima (tzv. ''mekim 
mjerama'' - izobrazba, usavršavanje, 
edukacije, osposobljavanja), odnosno 
ukoliko doprinose ostvarenju ciljeva 
projekta. Veće kapitalne investicije nisu 
prihvatljivi trošak u sklopu ovog Poziva. 
Vrijednost kupnje opreme, ne smije 
premašiti 30% svih prihvatljivih troškova 
projekta. Kupnja je prihvatljiva samo u 
slučaju da je utemeljena u projektnim 
aktivnostima i potrebna za postizanje 
ciljeva projekta…'' 

 
Izmijenjeni Program dodjele potpora male 
vrijednosti za poticanje društvenog 
poduzetništva, od 1. kolovoza 2016.g., 
preciznije odredbe u članku 4., stavak 5. (I-
V), stavak 7 (a-c) te nastavno u članku  6., 
određuju i opisuju uvjete i visinu/intenzitet 
potpora koje se mogu dodijeliti 
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poduzetnicima koji djeluju u ostalim 
sektorima (stavak 4) te u poljoprivrednom 
sektoru (stavak 5), u tekućoj i zadnje dvije 
fiskalne godine. 

8.  
Pregledali smo Poziv za dostavu projektnih 
prijedloga “Poticanje društvenog 
poduzetništva” (www.esf.hr) međutim nismo 
primijetili obrazac A u priloženim 
dokumentima 

 
Link za prijavni obrazac A dostupan je na 
posljednjoj stranici Uputa za prijavitelje.  
https://esif-wf.mrrfeu.hr/ 

9.  
Molimo za informaciju da li se može na javni 
poziv Poticanje društvenog poduzetništva 
prijaviti poduzeće kojeg je osnovala jedinica 
lokalne samouprave i čijeg je 100% vlasnik 
jedinica lokalne samouprave 

 
U okviru izmjene natječajne dokumentacije 
od 4. kolovoza 2016.g., točka 2.2.1. 
Prihvatljivi prijavitelji str. 19. Uputa za 
prijavitelje_Prvi ispravak, pridodan je tekst 
koji navodi; 
 
''…Za obje skupine Prijavitelja i ako je 
primjenjivo, Partnera: 
Kriterij br. 6. SRDP-a: ''Republika 
Hrvatska, jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave ili tijelo javne 
vlasti ne može biti isključivi osnivač 
društvenog poduzetnika“. 
Iako nije naveden kao uvjet prihvatljivosti 
Prijavitelja za Prijavu na predmetni Poziv, 
kriterij br. 6. SRDP-a relevantan je kao 
smjernica za predmetni Poziv te će ga se 
uzeti u obzir prilikom postupka procjene 
(kriteriju  br. 2. Iz tablice  Kriterij odabira i 
pitanja za kvalitativnu procjenu, točke 6.2. 
Procjena kvalitete Uputa) i bit će dio uvjeta 
za buduće Pozive u okviru Specifičnog cilja 
9.v.1 Povećanje broja i održivosti 
društvenih poduzeća i njihovih zaposlenika, 
OPULJP-a 2014.-2020.'' 
 
U okviru informacija dostupnih u Vašem 
pitanju, na predmetni Poziv Vaše se 
poduzeće, može javiti na skupinu 1. 
međutim uzimajući u obzir gore navedeno 
bit će sukladno i ocijenjeno a u budućim 
Pozivima  s obzirom da se planira uvesti 
kao uvjet/kriterij neće biti prihvatljivo.  
 

10.  
Trebam informaciju vezano za nedavno 
objavljeni natječaj za ESF fond za poticanje 
društvenog poduzetništva. 

 
Dovoljno je priložiti samo financijski 
izvještaj za prethodnu godinu. 

http://www.esf.hr/
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Zanima me da li je važno za sudjelovanje u 
projektu priložiti pozitivnu bilancu iz 
financijskog izvještaja? 
Ili je dovoljno priložiti samo financijski 
izvještaj za prethodnu godinu.  
Zadruga smo u početnoj fazi djelovanja, pa 
nam se desilo da imamo negativnu bilancu na 
kraju prošle godine.  
Javnih dugova nemamo, niti smo u stečajnom 
postupku.  
11.  
U slučaju prihvatljivih aktivnosti za Skupinu 1 
1.  Spada li edukacija zaposlenika socijalnog 
poduzeća i  marginaliziranih skupina ( budućih 
zaposlenika soc. poduzeća) o principima, 
upravljanju i poslovanju socijalnog poduzeća u 
Element 1 i 2 ili u Element 4.  
 
2. Da li je moguće objediniti edukaciju o 
socijalnom poduzetništvu gdje bi ciljana 
skupina bila i zaposlenici i budući zaposlenici 
socijalnog poduzeća iako su prema UzP 
aktivnosti za te dvije vrste korisnika odvojene 
u zasebne elemente? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za Skupinu 1 
1. Edukacija zaposlenika društvenog 
poduzeća ulazi u  Element 2, dok edukacija 
marginaliziranih skupina  pod Element 3. 
 
 
2. Moguće je objediniti edukacije, samo je 
način ispunjavanja Prijavnog obrasca A  
kreiran na način da se aktivnosti, odnosno 
troškovi iskazuju u okviru odgovarajućih 
elemenata. Sve oko načina i potrebnih 
informacija koje treba unijeti u Prijavni 
Obrazac A nalazi se u korisničkom 
priručniku. (https://esif-
wf.mrrfeu.hr/Content/helpDocuments/SF%2
0MIS%2020142020%20Upute%20za%20p
opunjavanje%20prijavnog%20obrasca%20
A.%20dio.pdf)  - ova poveznica se uvijek 
nalazi u gornjem desnom uglu Prijavnog 
obrasca A.  
Prilikom unošenja ciljanih vrijednosti 
pokazatelja mora se voditi računa o tome da 
se u slučaju skupine 1 sudionici razvrstaju 
prema (doprinose) odgovarajućim 
pokazateljima sukladno tablici pokazatelja  
u točci 1.5. Uputa za prijavitelje_Prvi 
ispravak 
 
 -  Zaposlenici DP-a doprinose CO05, 
zaposleni, uključujući samozaposlene 
(podrazumijeva po definiciji isključivo 
zaposlenike DP-a) 
 -  Članovi DP-a (tj. nezaposleni  ili 
volonteri (čiji je status na tržištu rada 
također nezaposleni) doprinose COO1, 
nezaposleni uključujući dugotrajno 
nezaposlene 
-  Nezaposleni, pripadnici skupina u 
nepovoljnom položaju na tržištu rada a koji 
će unaprijediti ili steći stručna i poslovna 
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3. Da li  aktivnosti izrade konkretnih 
promotivnih materijala (letci, brošure) i alata 
(Internet stranica, Internet marketing 
kampanja) vezano isključivo za PROMOCIJU 
PROIZVODA I USLUGA razvijenih unutar 
projekta spada u prihvatljive aktivnosti 
elementa 4 ( Promidžba i vidljivost) ili se 
stavlja u aktivnosti elementa 4. 
 
 
4. Da li element 4 podrazumijeva isključivo 
aktivnosti vezane za opću promociju i 
edukaciju o  socijalnom  poduzetništvu 
 
U slučaju prihvatljivih aktivnosti za Skupinu 2 
 
1. Da li je u elementu 2 pod "profesionalne i 
savjetodavne usluge" dopušteno organizacija 
usluge edukacije i osposobljavanje ciljnih 
skupina/budućih zaposlenika socijalnog  
poduzeća za socijalno poduzetništvo, razvoj 
profesionalnih vještina i sl. u skladu s 
postavljenim ciljevima projekta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

znanja i vještina kroz projekt (element 3) 
također doprinose COO1, nezaposleni 
uključujući dugotrajno nezaposlene 
 
Prijavitelj mora osigurati da su sudionici u 
projektnim aktivnostima pripadnici ciljane 
skupine, a za koje će ukoliko bude izabran, 
u ulozi Korisnika, biti obvezan osigurati 
dokaze o njihovoj pripadnosti ciljnim 
skupinama, prilaganjem dokumenata 
navedenih u točci 1.4 Svrha i cilj Poziva na 
dostavu projektnih prijedloga, tablica, na 
str. 10/11., Uputa za prijavitelje_Prvi 
ispravak, a koja je dorađena s pojašnjenjima 
u okviru izmjena natječajne dokumentacije 
od 4. kolovoza 2016.g.  
 
3. Promidžba i vidljivost (element 6.  (točan 
br. elementa za skupinu 1) obvezan je 
elementi za sve projekte koji su financirani 
sredstvima iz EU fondova, u ovom slučaju 
Europskog socijalnog fonda, sukladno točci 
3.5. Informiranje i vidljivost, Uputa za 
prijavitelje_Prvi ispravak. Navedene 
aktivnosti nj. su potencijalni (prihvatljiv) 
dio. 
 
4.  Element 4 podrazumijeva aktivnosti 
vezane za opću promociju i edukaciju 
o  socijalnom  poduzetništvu. 
 
Za Skupinu 2 
 
1. U skladu s izmjenama natječajne 
dokumentacije od 4. kolovoza 2016.g.,u 
točci 3.3. Prihvatljive aktivnosti, Uputa za 
prijavitelje_Prvi ispravak, tekst je dorađen 
te sada glasi: 
  
Razvoj poslovnih ideja i planova za pravne 
osobnosti koje se žele baviti društvenim 
poduzetništvom kroz izobrazbu svojih 
članova ; o poslovanju i razvoju društvenog 
poduzetništva, širenje opsega usluga i 
proizvoda na lokalnom tržištu, procjena 
potreba i potencijala o novim proizvodima i 
uslugama, istraživanje tržišta, procjena 
politika društvenog i okolišnog utjecaja, 
mogućnost recikliranja, ciljani kupci, 
studijska putovanja;  
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Općenito pitanje 
 
Da li je u projektnoj prijavi obvezno poštivati 
grupiranje po elementima tj. projekt podijeliti 
na način kako je  podijeljen u UzP ( skupina 1- 
maksimalno 6 elemenata / skupina 2 
maksimalno  3 elementa? 

 
Navedene aktivnosti prihvatljive su za 
financiranje ukoliko je u pitanju izobrazba 
članova organizacije prijavitelja i ako je 
primjenjivo partnera koji se želi baviti 
društvenim poduzetništvom.  
Sukladno gore navedenim izmjenama 
Element 2, potiče razvoj poslovnih ideja i 
planova a koje mogu biti izvršene i kroz 
profesionalne i savjetodavne usluge 
edukacije/osposobljavanja članova 
organizacije prijavitelja i ako je primjenjivo 
Partnera  pribavljene putem postupka javne 
nabave ili kroz partnerstvo  
 
 Grupiranje po elementima je obavezno 

i na taj način koncipirano u Prijavnom 
obrascu A. 

 

12.  

Planiramo se prijaviti na Poziv za "Poticanje 
društvenog poduzetništva", pa za sada imamo 
nekoliko konkretnih pitanja o prihvatljivom 
načinu prijave.  

Naime, planiramo osnovati tvrtku kojom se 
prvenstveno želimo baviti društvenim 
poduzetništvom (iz područja prirode i okoliša) 
i ovaj poziv nam se čini dobra prilika za tako 
nešto.  

Zanima nas da li bismo mogli ići u prvu 
skupinu prijavitelja s ciljem da zapravo 
postavimo svoju tvrtku na noge, ali naravno i 
da odmah počnemo raditi i prema drugim 
skupinama (nama konkretno su interesantna 
područja u zaštićenim područjima ili okolo njih 
- dakle uglavnom ruralna i slabo naseljena 
područja, brdsko-planinska, otoci, itd.). Iz 
uputa se čini da je moguće zapravo raditi na 
operacionalizaciji tvrtke i jačanju njenih 
kapaciteta, ali bismo htjeli provjeriti da li smo 
dobro shvatili poziv.  

 

 

 
 
U skladu s izmjenama natječajne 
dokumentacije od 4. kolovoza 2016.g.  
točke 2.2.1. Prihvatljivi prijavitelji. Za 
skupinu 1. u dijelu točke 2. Uputa za 
prijavitelje_Prvi ispravak navodi  sljedeće 
uvjete: 
1. Prijavitelj mora djelovati kao društveni 
poduzetnik, odnosno minimalno ispunjavati 
kriterij br. 2. propisanih kriterija za 
društvene poduzetnike definiran Strategijom 
razvoja društvenog poduzetništva u 
Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015.-
2020., (SRDP) koji glasi: 
Društveni poduzetnik obavlja djelatnost 
proizvodnje i prometa roba, pružanja 
usluga ili obavlja umjetničku djelatnost 
kojom se ostvaruje prihod na tržištu, te koja 
ima povoljan utjecaj na okoliš, doprinosi 
unapređenju razvoja lokalne zajednice i 
društva u cjelini. 
 
2. te mora ispunjavati sljedeće uvjete: 
 
a) biti pravna osoba privatnog prava – 

trgovačko društvo, zadruga (neprofitnog 
karaktera), udruga, zaklada, koja 
obavlja gospodarsku djelatnost u 
Republici Hrvatskoj te isto ima utvrđeno 
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Alternativno gledamo da tvrtku osnujemo uz 
pomoć udruge koja već radi u području 
društvenog poduzetništva. Ako dobro 
razumijemo poziv, onda bi se ta udruga 
prijavila (kao druga skupina prijavitelja) i onda 
bi cilj, između ostalog, bio i da se osnuje nova 
tvrtka iz područja društvenog poduzetništva.  

Dakle, kada bi se zapravo kroz projekt radilo 
na osnivanju te naše tvrtke koja bi se bavila 
društvenim poduzetništvom, da li ta tvrtka 
nužno mora kasnije biti vezana uz tu udrugu ili 
ipak može biti i samostalna? Nama bi bilo 
bitno da može biti samostalna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

u svojem temeljnom aktu iz kojeg je 
razvidno poslovanje prema načelima 
društvenog poduzetništva navedenog u 
kriteriju br. 2. SRDP-a; 

b) Prijavitelj treba biti upisan u 
odgovarajući registar najmanje mjesec 
dana prije roka za podnošenje prijave te 
u Republici Hrvatskoj obavljati 
registriranu djelatnost odnosno imati 
sjedište u Republici Hrvatskoj; 
(Prijavitelj i ako je primjenjivo, svaki 
projektni Partner mora u prijavi priložiti 
presliku dokaza o registraciji te presliku 
akta o osnivanju ili drugog 
odgovarajućeg temeljnog akta iz kojega 
je razvidno djelovanje pravne osobe); 

 
 
Udruga uz čiju pomoć želite osnovati 
poduzeće prema vrsti pravne osobnosti te uz 
poštivanje uvjeta iz točke 2.2.1. Prihvatljivi 
prijavitelji. Uputa za prijavitelje_Prvi 
ispravak, prihvatljiv je prijavitelj za 
skupinu 1. 
 
 
Ukoliko rečenica iz Vašeg pitanja  radilo na 
osnivanju te naše tvrtke podrazumijeva 
jačanje kapaciteta udruge koja već radi  u 
području društvenog poduzetništva, tj. 
njenih zaposlenika i članova navedeno je u 
skladu s uvjetima skupine 1. Element 2.  
 
Pretpostavka je Poziva za skupinu 1. da 
udruga koja već radi u području društvenog 
poduzetništva, može nakon što kroz 
aktivnosti projekta njezini 
zaposlenici/članovi steknu potrebne 
kompetencije,  ukoliko smatra da sada ima 
kapacitete koji će doprinijeti njenom 
razvoju i rastu, npr. osnuje još jedan d.o.o.  
a koji može onda zajedno s osnivačem  ili 
samostalno poslovati prema načelima 
SRDP-a. To novo poduzeće nije predmet i 
obuhvat aktivnosti Poziva za skupinu 1 i ne 
traži se kao „opipljivi“ rezultat do kraja 
provedbe projekta, već je njen pozitivan 
ishod. Isti se manifestira u povezanosti 
usvajanja znanja a koje rezultiraju 
inicijativama u društvenom poduzetništvu i 
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S obzirom da nam je zapravo cilj prijaviti se na 
poziv i osnovati tvrtku koja će se baviti 
društvenim poduzetništvom, onda me zanima 
da li je problem što u trenutku prijave nećemo 
imati zaposlene, nego bismo se zaposlili s 
1.1.2017. Naime, vidimo da operativni 
kapaciteti prijavitelja nose 10 bodova, pa 
bismo htjeli vidjeti da li je uopće tako nešto 
moguće ili nam je u tom slučaju bolje ići na 
varijantu dva (da postojeća udruga pomogne 
osnivanju tvrtke)?  

njihovom širenju   
 
 
Operativni kapaciteti Prijavitelja odnose se 
na prijavitelja Udrugu koja kako ste već 
naveli  u vašem slučaju, radi u društvenom 
poduzetništvu. Međutim, ista je prihvatljiva 
jedino za skupinu 1. Naime, osnovna ideja 
iza skupine 1 je jačanje postojećih DP-a,  
tj. njihovih zaposlenika i članova.  
 
Skupina 2. podrazumijeva osnivanje 
trgovačkog društva, zadruge ili 
pridodavanje gospodarske djelatnosti 
tijekom provedbe projekta, od strane 
prijavitelja - pravne osobnosti, (udruga 
zadruga) a koja se tek želi početi baviti 
društvenim poduzetništvom. (a čiji se 
operativni kapaciteti uzimaju u obzir)  
odnosno, nakon usvajanja kompetencija 
predviđenih aktivnostima projekta za njene 
članove, kao nj. vidljivi rezultat ( u okviru 
projekta).  
 

13. 
Imamo pitanje vezano uz Poziv "Poticanje 
društvenog poduzetništva", UP.02.3.1.01., 
Europskog socijalnog fonda - Operativni 
program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-
2020. Dom za odrasle osobe ---- je javna 
ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska. 
Zanima nas spada li Dom kao takav u 
prihvatljive partnere? 

 
Dom kao javna ustanova prihvatljiv  je 
Partner u sklopu ovog Poziva. 

14.  
Da li su u Skupini 2 otvorenog natječaja 
Poticanje društvenog poduzetništva prihvatljivi 
prijavitelji školske zadruge? 
 

Sukladno izmijenjenoj natječajnoj 
dokumentaciji od 4. kolovoza 2016.g. te 
Sukladno konceptu i namjeni ovog Poziva, 
(pojašnjenog u točci 1.4 Svrha i cilj Poziva 
na dostavu projektnih prijedloga, Uputa za 
prijavitelje_Prvi ispravak te pridodanim 
pojašnjenjima u okviru iste točke na str. 
10/11, tablica s definicijama ciljanih 
skupina,) isti je posljedično limitiran 
opsegom aktivnosti i obuhvaćenih 
prihvatljivih ciljanih skupina. Nastavno    
školske zadruge nisu prihvatljiv prijavitelj u 
sklopu ovog Poziva, ali su prihvatljiv 
Partner ili jedan od Partnera (uz 
zadovoljavanje uvjeta za iste sukladno točci 
2.2.2. Prihvatljivost Partnera, Uputa za 
prijavitelje_Prvi ispravak,)  za element 4., 
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za skupinu 1. Osmišljavanje i provedba 
informativnih i promotivnih aktivnosti u 
području društvenog poduzetništva. 
 
U slijedećem Pozivu ovakvog tipa, za 
školske zadruge biti će pridodane dodatne 
aktivnosti a koje će odgovarati poticanju 
njihove djelatnosti kao što je i navedeno u 
okviru liste aktivnosti Specifičnog cilja 
9.v.1. OPULJP-a na osnovu kojih se 
kreiraju pojedinačni Pozivi. 
 

15.  
Namjera nam je javiti se sa udrugom na 
otvoreni natječaj ''Poticanje društvenog 
poduzetništva'' UP.02.3.1.01,, SKUPINA 2. 
U sklopu natječaja  pod uvjetima 
prihvatljivosti Prijavitelja/Partnera navedeno je 
da u trenutku prijave ne trebaju djelovati kao 
društveni poduzetnik, te ukoliko nemaju 
prijavljenu gospodarsku djelatnost da ju 
moraju prijaviti tijekom provedbe projekta. 
Molimo Vas za pojašnjenje sljedećeg: 
1. Pošto nam je namjera u okviru projekta 
uspostaviti i pokrenuti društveno poduzeće 
koje će vršiti gospodarsku djelatnost, zašto 
udruga koja je nositelj projekta, prema 
navedenom uvjetu prihvatljivosti mora 
prijaviti gospodarsku djelatnost kada ju 
realno neće provoditi (već će ju provoditi to 
novo društveno poduzeće)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Jel udruga koja je nositelj projekta mora biti 
vlasnik novoosnovanog poduzeća ili vlasnici 
mogu biti npr. zaposlenici udruge? 

1. U sklopu izmjena natječajne 
dokumentacije od 4. kolovoza. 2016.g., u 
točci 2.2. Prihvatljivi prijavitelji, Uputa 
za prijavitelje_Prvi ispravak, str. 18., 
propisani su uvjeti za Skupinu 2. 

 
 Ukoliko Prijavitelj nema prijavljenu 

gospodarsku djelatnost, uvjet je da osnuje 
trgovačko društvo, zadrugu ili da se 
gospodarska djelatnost prijavi u tijeku 
provedbe projekta, što će trebati dokazati 
dostavom rješenja o upisu o trgovačkog 
društva, zadruge, u sudski registar, ili 
dostavom rješenja o upisu gospodarske 
djelatnosti u odgovarajući registar, 
odnosno prijavi iste u Poreznu upravu.  

 
 U slučaju kada Prijavitelj već ima 

registriranu gospodarsku djelatnost 
(predviđenu Statutom/temeljnim aktom i/ili 
temeljem Rješenja Porezne uprave), no nije 
započeo s provođenjem aktivnosti niti je 
ostvario prihod/dobit po toj osnovi, uvjet je 
da do kraja provedbe projekta pokrene tu 
aktivnost. 

 
Navedeno podrazumijeva kako Udruge, 
koje nemaju gospodarsku djelatnost a žele 
pokrenuti DP, isto mogu učiniti na tri 
načina. Osnivanjem trgovačkog društva 
(najčešće d.o.o.), osnivanjem zadruge ili 
prijavom gospodarske djelatnosti Poreznoj 
upravi. Na vama je da izaberete primjerenu 
opciju. 
 
2. Poziv ne propisuje ograničenja u tom 

smislu.  
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16.  
Može li upravni odjel županije ili županija kao 
regionalno tijelo vlasti biti partner na projektu? 

Upravni odjel županije ne može biti Partner, 
ali županija kao regionalno tijelo vlasti je 
prihvatljiv Partner na projektu. 

17.  
1. Ukoliko udruga ima osnovano društveno 
poduzeće (d.o.o., zadrugu ili slično) da li se na 
natječaj u kategoriji 1 prijavljuje:  
a) isključivo društveno poduzeće (d.o.o., 
zadruga i sl.) 
b) udruga 
c) može se prijaviti ili društveno poduzeće ili 
udruga koja provodi projekt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) mogu se prijaviti i udruga i društveno 
poduzeće u partnerstvu? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Npr. mi još nemamo registriranu firmu, ali smo 
u postupku donošenja odluke o osnivanju s 
vjerojatnosti da će firma do roka prijave na 
natječaj biti osnovana. Međutim, firma još 
nema potrebnih kapaciteta za prijavu i 
provođenje projekta dok udruga ima. U 
uputama piše da se udruga može prijaviti u 

 
1. U sklopu izmjena natječajne 
dokumentacije od 4. kolovoza. 2016.g., str. 
18. Točka 2.1.1. Prihvatljivi prijavitelji, 
Uputa za prijavitelje_Prvi ispravak, za 
skupinu 1. pridodana Točka 3. Uputa za 
prijavitelje_Prvi ispravak navodi: 
 
Za potrebe prijave sukladno uvjetu a), 
odnosno b) točke 2. dokaz djelovanja 
pravne osobe podrazumijeva dostavu 
dokumenata za organizaciju osnivača i za 
izdvojenu pravnu osobnost a čiji akti  
skupno dokazuju djelovanje sukladno 
navedenom kriteriju br. 2. SRDP-a. 
Navedeno podrazumijeva slučaj kod udruga 
koje s d.o.o čine društveno poduzeće. 
Dok se d.o.o i zadruga koje posluju prema 
načelima kriterija br. 2. SRDP-a prijavljuju 
samostalno. 
 
d) Nije prihvatljivo. U sklopu izmjena 
natječajne dokumentacije od 4. kolovoza. 
2016.g., u okviru točke 2.2.3 Kriteriji za 
isključenje Prijavitelja i ako je primjenjivo 
Partnera, Uputa za prijavitelje_Prvi 
ispravak pridodano je i: 
 (h) organizacija koja prijavljuje projekt u 
Partnerstvu s drugom organizacijom čiji je 
većinski osnivač ili vlasnik; 
 
Krivi navod. Navedeno vrijedi za skupinu 
2. U sklopu izmjena natječajne 
dokumentacije od 4. kolovoza. 2016.g., str 
17. Uputa za prijavitelje_Prvi ispravak 
Točka 2.1.1. Prihvatljivi Prijavitelji glasi; 
 Ukoliko Prijavitelj nema prijavljenu 

gospodarsku djelatnost, uvjet je da 
osnuje trgovačko društvo, zadrugu ili da 
se gospodarska djelatnost prijavi u 
tijeku provedbe projekta, što će trebati 
dokazati dostavom rješenja o upisu o 
trgovačkog društva, zadruge, u sudski 
registar, ili dostavom rješenja o upisu 
gospodarske djelatnosti u odgovarajući 
registar, odnosno prijavi iste u Poreznu 
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kategoriji 1 ako je statutom predviđena 
mogućnost obavljanja gospodarske djelatnosti, 
ukoliko još ne obavlja gospodarsku djelatnost i 
ukoliko će rezultat projekta biti pokretanje 
gospodarske djelatnosti. Mi do datuma prijave 
na natječaj nećemo imati pokrenutu 
gospodarsku djelatnost, ali vjerojatno hoćemo 
do datuma potpisivanja ugovora, tj. prije 
početka provedbe projekta. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Može li se prijaviti udruga koja ima 
registrirano društveno poduzeće za određenu 
djelatnost, ali kroz projekt želi pokrenuti novu 
poduzetničku inicijativu kroz novo društveno 
poduzeće (kategorija 2) ili to mora biti 
isključivo udruga koja još nema pokrenute 
nikakve društveno-poduzetničke aktivnosti? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Udruga već neko vrijeme radi na razvoju 
društvenog poduzetništva. Djeluje kao centar 
podrške za razvoj društvenog poduzetništva. 
To nije njena poduzetnička aktivnost ali 
područje djelovanja je razvoj i poticanje 
društvenog poduzetništva. (U Statutu udruge 

upravu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 U slučaju kada Prijavitelj već ima 

registriranu gospodarsku djelatnost 
(predviđenu Statutom/temeljnim aktom 
i/ili temeljem Rješenja Porezne uprave), 
no nije započeo s provođenjem aktivnosti 
niti je ostvario prihod/dobit po toj 
osnovi, uvjet je da do kraja provedbe 
projekta pokrene tu aktivnost 

 
2. Iz informacija dostupnih u okviru Vašeg 
pitanja, te sukladno izmjenama natječajne 
dokumentacije od 4. kolovoza. 2016 u 
okviru uvjeta točke 2.2.1 Prihvatljivi 
Prijavitelji, Uputa za prijavitelje_Prvi 
ispravak, pretpostavlja kako kod Poziva za 
skupinu 1. da npr. udruga, prijavitelj, koja 
već radi u području društvenog 
poduzetništva, može nakon što kroz 
aktivnosti projekta njezini 
zaposlenici/članovi steknu potrebne 
kompetencije, ukoliko smatra da sada ima 
kapacitete koji će doprinijeti njenom 
razvoju i rastu, npr. osnuje još jedan d.o.o.  
a koji može onda zajedno s osnivačem  ili 
samostalno poslovati prema načelima 
SRDP-a. To novo poduzeće nije predmet i 
obuhvat aktivnosti Poziva za skupinu 1 i ne 
traži se kao „opipljivi“ rezultat do kraja 
provedbe projekta, već je njen pozitivan 
ishod.  Isti se manifestira u povezanosti 
usvajanja znanja a koje rezultiraju 
inicijativama u društvenom poduzetništvu i 
njihovom širenju   
 
3. Iz informacija dostupnih u okviru Vašeg 
pitanja, mišljenja smo kako ukoliko Udruga, 
sukladno izmjenama natječajne 
dokumentacije od 4. kolovoza. 2016 u 
okviru uvjeta točke 2.2.1 Prihvatljivi 
Prijavitelji, Uputa za prijavitelje_Prvi 
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stoji da udruga ne obavlja gospodarske 
djelatnosti već da će za potrebe obavljanja 
gospodarskih djelatnosti osnovati društveno 
poduzeće.) U isto vrijeme udruga osniva 
društveno poduzeće koje obavlja druge 
djelatnosti (ugostiteljstvo i trgovina). Na 
natječaj se želi prijaviti kao centar podrške ( 
kategorija 1: osposobljavanja, umrežavanje), 
ali to ne može jer su te aktivnosti predviđene 
za društvene poduzetnike odnosno udruge koje 
imaju prijavljenu gospodarsku djelatnost, dok 
su u kategoriji 2 predviđene udruge koje za cilj 
imaju osnivanje društvenog poduzeća, a ne 
udruge koje rade kao centri podrške za razvoj 
društvenog poduzetništva.  Na koji način se 
možemo prijaviti na natječaj? 
 
 
 
4. Da li se na natječaj može posebno prijaviti 
firma (čiji je osnivač udruga) u kategoriji 1, a u 
kategoriji 2 udruga kao posebni pravni 
subjekti? 
 
 
 
 
 
 
5. Zašto aktivnosti pod 3., 4. i 5. iz Skupine 1 
nisu dozvoljene u Skupini 2, a npr. aktivnosti 
pod 2 iz Skupine 2 nisu dozvoljene za Skupinu 
1? Naime, ukoliko se u Skupini 1 teži 
osnaživanju kapaciteta u postojećim 
društvenim poduzećima zašto im ne bi bilo 
dozvoljeno dodatno istraživanje tržišta, 
poslovno planiranje za unapređenje poslovanja, 
nabavka dodatne opreme potrebne za 
unapređenje ili proširenje poslovanja i slično? 
S druge strane, aktivnostima 3 i 4 u Skupini 1 
postojeća društvena poduzeća se navodi da 
rade na poslovima promicanja društvenog 
poduzetništva kroz rad sa širokim spektrom 
ciljanih skupina, općom populacijom građana i 
javnosti u smislu edukacije i promicanja 
društvenog poduzetništva. Zašto u kategoriji 2 
koja je namijenjena pokretanju društvenog 
poduzetništva ne bi bila dozvoljena studijska 
putovanja i druge aktivnosti navedene pod 3 i 4 
u Skupini 1 kad je upravo učenje iz primjera 

ispravak za skupinu 1, djeluje kao društveno 
poduzeće isto je prihvatljiv prijavitelj.  
Također, upućujemo Vas da sukladnom 
vašem poslovanju, ispunite u dijelu II 
Podaci o projektu koji nisu sadržani u A 
obrascu  točku 7. koja glasi;  
Opišite dosadašnje aktivnosti vezane uz 
provedbu aktivnosti prema načelima 
društvenog poduzetništva i promicanja 
društvenog poduzetništva odnosno na koji 
način ispunjavate kriterij br. 2 iz Strategije 
razvoja društvenog poduzetništva u RH te 
argumentirajte na koji način Vaše 
poslovanje doprinosi razvoju (ekonomskom 
i društvenom) lokalne zajednice u kojoj 
djelujete uključujući i zaštitu okoliša (za 
prijavitelje iz Skupine 1). 
 
 

4. U sklopu izmjena natječajne 
dokumentacije od 4. kolovoza. 2016. u 
točci. 2.2.1 Prihvatljivi Prijavitelji. 
Uputa za prijavitelje_Prvi ispravak 
izvršene su određene izmjene, stoga vas 
zbog nedovoljno informacija sadržanih u 
vašem pitanju upućujemo na propisane 
uvjete definirane u predmetnim Uputama 

 
 
5. U sklopu izmjena natječajne 
dokumentacije od 4. kolovoza 2016.g..,u 
točci 3.3. Prihvatljive aktivnosti, Uputa za 
prijavitelje_Prvi ispravak, izvršene su i 
pojedine izmjene/dopune aktivnosti u 
okviru elemenata za Skupinu 1 i 2. Za 
Skupinu 2  uvrštene su i aktivnosti 
izobrazbe članova o društvenom 
poduzetništvu te studijskog putovanja. 
 
Također sukladno izmjenama, točka 4.1.1 
Prihvatljivi izdaci (4) Uputa za prijavitelje 
_Prvi ispravak, prijavitelja i sada glasi; 
(vrijedi za obje skupine)   
Troškovi nabave opreme su prihvatljivi 
trošak ukoliko se jasno mogu  povezani s 
projektnim  aktivnostima (tzv. ''mekim 
mjerama'' - izobrazba, usavršavanje, 
edukacije, osposobljavanja), odnosno 
ukoliko doprinose ostvarenju ciljeva 
projekta. Veće kapitalne investicije nisu 
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dobrih praksi jako važno za početnike u 
društveno-poduzetničkim inicijativama? 

prihvatljivi trošak u sklopu ovog Poziva. 
Vrijednost kupnje opreme, ne smije 
premašiti 30% svih prihvatljivih troškova 
projekta. Kupnja je prihvatljiva samo u 
slučaju da je utemeljena u projektnim 
aktivnostima i potrebna za postizanje 
ciljeva projekta. 
Također, u sklopu provedbe projekta 
dopuštena je adaptacija prostora koja ne 
smije premašiti 30% svih prihvatljivih 
troškova projekta.  
Adaptacija prostora prihvatljivi je trošak 
ukoliko se jasno može povezati s projektnim 
(mekim mjerama) aktivnostima, odnosno 
ukoliko doprinose ostvarenju ciljeva 
projekta. Ukoliko je planirana kupnja 
opreme i adaptacija prostora, navedene 
aktivnosti u iznosu ne smiju zajedno 
premašiti 30% svih prihvatljivih troškova 
projekta.   

18.  
Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru 
Europskoga socijalnog  fonda, Narodne novine 
149-2783/2014, 14-386/2016 
PRILOGOM 1. "Popis neprihvatljivih i uvjetno 
prihvatljivih izdataka uključujući iznimke i 
uvjete", između ostalih, kao neprihvatljive 
troškove navodi 
6. Kupnju opreme i vozila koja se koriste u 
svrhu upravljanja projektom, a ne izravno 
za provedbu projektnih aktivnosti kao 
neprihvatljiv trošak. 
 
Sukladno navedenome nabavka informatičke 
opreme (prijenosna i stolna računala, mrežna 
oprema, dodatna informatička oprema potrebna 
za dokapitalizaciju javne uprave) koja bi se 
koristila u aktivnostima: 
- Razvoj/poboljšanje portala s javno dostupnim 
podacima i razvoj sučelja informacijskih 
sustava javne uprave radi dostupnosti javnih 
podataka građanima i poslovnom sektoru; 
- Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom i 
praćenja produktivnosti, primjerice povećanje 
kvalitete javne uprave kroz samoprocjenu 
prema modelu ZOP-a (zajedničkog okvira za 
procjenu). Aktivnosti će se usmjeriti na 
područje sustava evaluacije, nagrađivanja i 
razvoja karijere i etičke standarde u državnoj 
službi, kao i smanjivanje razine formalnosti 

 
Iz dostupnih informacija u okviru Vašeg 
pitanja, aktivnosti koje predviđate uvelike 
izlaze iz okvira svrhe i cilja ovog Poziva a 
koji je prije svega namijenjen jačanju 
ljudskih potencijala postojećih i budućih 
društvenih poduzetnika, dok je u Vašem 
slučaju prema sadašnjem razumijevanju, 
glavnina aktivnosti i materijalne imovine a 
koja je limitirana ne samo visinom 
pojedinačnih dodjela sredstava od 400 do 
800 000 kuna, već i maksimalnom 
dozvoljenom visinom nabave opreme, do 
30% ukupno prihvatljivih troškova projekta, 
usmjerena na unaprjeđenje usluga javne 
uprave. 
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odnosa javne uprave s korisnicima usluga 
javne uprave 
budući se koristi izravno za provedbu 
projektnih aktivnosti bila bi prihvatljiv 
trošak? 
 
19.  

Lijepo Vas molim za tumačenje članka 2. 
stavka 8. Programa dodjele potpora male 
vrijednosti za poticanje društvenog 
poduzetništva iz privitka. 

Usluge od općeg gospodarskog  interesa 
obuhvaćaju gospodarske djelatnosti od 
posebne važnosti za građane koje se ne bi 
pružale (ili bi se pružale pod uvjetima koji 
društvu nisu prihvatljivi) bez javne 
intervencije u pogledu cijena, opsega, 
kvalitete usluge. usluge koje služe čitavom 
društvu. Na primjer: javni prijevoz, usluge 
bolnica, usluge socijalne skrbi, poštanske 
usluge. 
U sklopu Programa dodjele državnih 
potpora za poticanje društvenog 
poduzetništva, ako prijavitelj obavlja usluge 
od općeg gospodarskog interesa,  propisana 
gornja granica za takvog poduzetnika iznosi 
500 tisuća eura u tri fiskalne godine. 

20.  
Konkretno zanima me da li korisnici iz 
Skupine 2 mogu biti poduzetnici, odnosno 
društva sa ograničenom odgovornošću, pošto 
se izričito ne spominju kao kod Skupine 1. 

Sukladno izmjeni natječajne dokumentacije 
od 4. kolovoza, 2016.g. u Točci 2..1.1. 
Prihvatljivi prijavitelji, Uputa za 
prijavitelje_Prvi ispravak, Društvo s 
ograničenom odgovornošću nije prihvatljiv 
prijavitelj za Skupinu 2, već samo za 
Skupinu 1. 

21.  
Je li učenička zadruga prihvatljiv prijavitelj?  
Osnivač zadruge je osnovna škola odnosno 
javna ustanova, ukoliko zadruga ne može se 
samostalno prijaviti,  može li se škola prijaviti 
na natječaj kao osnivač zadruge?  

Sukladno izmijenjenoj natječajnoj 
dokumentaciji od 4. kolovoza 2016.g. te 
Sukladno konceptu i namjeni ovog Poziva, 
(pojašnjenog izmjenama u točci 1.4 Svrha i 
cilj Poziva na dostavu projektnih 
prijedloga, Uputa za prijavitelje_Prvi 
ispravak te pridodanim pojašnjenjima u 
okviru iste točke na str. 10/11, tablica s 
definicijama ciljanih skupina,) isti je 
posljedično limitiran u opsegu aktivnosti i  
obuhvaćenih prihvatljivih ciljanih skupina. 
Nastavno učeničke zadruge bit će 
prihvatljive za prijavu  kao Partner ili jedan 
od Partnera (uz zadovoljavanje uvjeta za 
iste sukladno točci 2.2.2. Prihvatljivost 
Partnera, Uputa za prijavitelje_Prvi 
ispravak,)  za element 4., za skupinu 1. 
Osmišljavanje i provedba informativnih i 
promotivnih aktivnosti u području 
društvenog poduzetništva. 
 U slijedećem Pozivu ovakvog tipa, za 



Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava     Poziv na dostavu projektnih prijedloga ''Poticanje društvenog poduzetništva'' 
Uprava za upravljanje operativnim programom Europske unije                 Broj Poziva: UP.02.3.1.01 
Odjel za pripremu i provedbu projekata iz područja društvenog poduzetništva          Odgovori na pitanja, 1. krug, 12.08.2016. 

17 
 

učeničke zadruge bit će pridodane dodatne 
aktivnosti a koje će odgovarati poticanju 
njihove djelatnosti kao što je i navedeno u 
okviru liste aktivnosti Specifičnog cilja 
9.v.1. OPULJP-a na osnovu kojih se 
kreiraju pojedinačni Pozivi 
 
Škole kao ustanove prihvatljivi su Partneri 
na ovom Pozivu. 

22.  
Može li Područni ured HZZ-a biti partner na 
projektu? 

 
Područni ured HZZ-a prihvatljiv je kao 
Partner na projektu. 

23.  
Prijavili bi projekt na natječaj „Poticanje 
društvenog poduzetništva“ , ali nam nisu jasne 
de minimis potpore obzirom na činjenicu da 
smo udruga koja nema uvedenu gospodarsku 
djelatnost, ali će ju tijekom provedbe projekta 
uvesti. Konkretno natječaji ministarstava i 
grada Zagreba odnosno potpore koje su 
dodijeljene tim putem da li ulaze u de minimis 
potpore? 
 

Nadležna institucije koja dodjeljuje de  
minimis potpore obvezna vam je službeno 
dostaviti potvrdu kojom se utvrđuje visinu 
potpore koje ste zaprimili u predmetnoj 
godini. S tim u vezi  ukoliko postanete 
uspješni prijavitelj na predmetni Poziv, 
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 
obvezno vam je dostaviti (kao tijelo 
nadležno za dodjelu potpora ) nakon Odluke 
o financiranju službenu obavijest, o visini 
primljene potpore. Ona vam ujedno služi 
prilikom prijave na ostale Pozive koji 
dodjeljuju de minimis potpore, 

24.  
1. U Uputama za prijavitelje pod obaveznom 
dokumentacijom, naveden je 1.  
Prijavni obrazac A (https://scf-
wf.mrrfeu.hr/ap). Isti nije dostupan na 
navedenoj stranici. 
 
2. Pod troškovima zaposlenika naveden je 
ugovor o radu. Može li se zaposliti osoba koja 
je već zaposlena, a ovdje bi se zajedno s još 
jednom zaposlenom osobom prijavila na 
mjesto voditelja projekta gdje bi svaka bila na 
pola radnog vremena pa bi na taj način zajedno 
imali jednu plaću. Te osobe bi se zaposlile na 
ugovor o djelu. Sve ostale osobe bi bile na 
ugovoru o radu. 
 
3. Nosi li dodatne bodove projekt prijavljen u 
partnerstvu? 
 
 
 
 
 
4. Ima li ikakve razlike u vrednovanju 

1. Link za Prijavni obrazac A dostupan je za 
posljednjoj stranici Uputa za prijavitelje. 
 
https://esif-wf.mrrfeu.hr/ 
 
 
 
2. Ugovor o radu važeći je oblik ugovora za 
voditelja projekta u sklopu ovog Poziva. 
Voditelj projekta može biti samo jedna 
osoba, za koju se u trenutku prijave 
dostavlja životopis u propisanom Europass 
obrascu. 
 
 
 
 
3. Prijavljeni Partner na projektu ne donosi 
dodatne bodove, no partnerstvo na projektu 
je poželjno. Dopušteno je imati do 3 
Partnera na projektu. 
 
 
 
4. Nakon što otvorite link za prijavni 
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projektnog prijedloga radi li se o udruzi s 
iskustvom na projektima ili novoosnovanoj? 

obrazac A,  korisnički priručnik, čiji se link 
nalazi u nj. gornjem desnom uglu isti navodi 
i upute za ispunjavanje sekcije 3. 
Informacija o provedbenim kapacitetima 
prijavitelja i odabiru Partnera. dio uputa 
relevantan za vaše pitanje glasi; 
 
Navedite vlastite operativne, odnosno 
tehničke i upravljačke kapacitete za 
provođenje projekta. Potrebno je navesti 
informacije o stručnosti prijavitelja u 
području iz kojeg prijavljuje projekt, u vidu 
profesionalnih kvalifikacija. Potrebno je 
navesti iskustvo prijavitelja u upravljanju 
projektima vrijednosti slične prijavljenom 
projektu. Objasnite na koji ćete način 
osigurati dostatne upravljačke resurse za 
koordiniranje i upravljanje projektom za 
vrijeme trajanja provedbe. 
 
U okviru Uputa za prijavitelje_Prvi 
ispravak u točci 6.2. Procjena kvalitete, 
tablica Kriterij odabira i pitanja za 
kvalitativnu procjenu kriterij 7.1. 
Operativni kapaciteti prijavitelja procijenit 
će na osnovu opisa u sekciji 3. Informacija 
o provedbenim kapacitetima prijavitelja i 
odabiru Partnera. Kapaciteti prijavitelja se  
prije svega procjenjuju na osnovu iskazane  
stručnosti prijavitelja u području iz kojeg 
prijavljuje projekt, u vidu profesionalnih 
kvalifikacija, dok se upravljanje i 
administracija a za koje prijavitelje nema 
kapaciteta ili iskustva može povjeriti 
Partneru ili ugovoriti. 
 
 

25. 
 
U točci 2.2.1. Prihvatljivi Prijavitelji (Upute za 
prijavitelje) navedeno je kako potencijalni 
prijavitelj mora ispunjavati određene uvjete 
među kojima se između ostalog navodi (prva i 
druga crtica): 
-"biti pravna osoba privatnog prava - društvo s 
ograničenom odgovornošću, zadruga, 
-udruga, zaklada, koja obavlja djelatnost u 
Republici Hrvatskoj te isto ima utvrđeno u 
svojem temeljnom aktu"   
Je li je poduzeće osnovano kao j 

 
 
U skladu s izmjenama natječajne 
dokumentacije od 4. kolovoza 2016.g., u 
dijelu točke 2.2.1. Prihvatljivi Prijavitelji 
(2), Uputa za prijavitelje_Prvi ispravak, 
j.d.o.o., prihvatljivi je prijavitelj za Skupinu 
1 u sklopu ovog Poziva. 
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d.o.o. prihvatljiv prijavitelj s obzirom na uvjet 
pravne osobe privatnog prava prethodno 
citiranog?   
 
26.  
Molim Vas informaciju da li se na natječaj na 
sljedećem linku:  
http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-
ukljucivanje/3799/ , može javiti lokalna 
jedinica ili neka od Udruga npr ( kulturna 
,sportska,crveni križ) molim vas primjer koje 
bi se udruge mogle javit. 
 

1.Sukladno izmijenjenoj natječajnoj 
dokumentaciji  od 4. kolovoza 2016g. 
Uputa za prijavitelje_Prvi ispravak, 
upućujemo vas na točku 2.2.1. Prihvatljivi 
Prijavitelji a koje određuju uvjete 
relevantne za vaš upit. 
  
 

27.  
Pripremamo prijavu za natječaj „Poticanje 
društvenog poduzetništva“ po pozivu 
UP.02.3.1.01 za Europski socijalni fond 
Operativni program Učinkoviti ljudski 
potencijali  2014. – 2020. 
 
Mi smo gradska razvojna agencija, koja se više 
godina bavi pripremom i provedbom projekata 
s EU i nacionalnim financiranjem, te smo u 
100% vlasništvu osnivača JLS Grad ---. 
Zanima nas u kontekstu vlasništva i osnivača 
jesmo li kao agencija u mogućnosti biti partner 
ili prijavitelj za ove natječaje ili je natječaj 
isključivo za one koji su u kategoriji društvenih 
poduzetnika? 
 

 
Lokalne i regionalne razvojne agencije 
prihvatljiv su partner u sklopu ovog Poziva. 

28.  
Ovim putem Vas molimo za pojašnjenje - 
zanima nas mogu li se na navedeni natječaj 
(http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-
ukljucivanje/3799/) prijaviti i neprofitne 
ustanove. Naime, u uputama za prijavitelje u 
Skupini 2 navedeno je kako prijavitelj moraju : 
1. biti pravna osoba privatnog prava – zadruga, 
udruga, zaklada, koja obavlja djelatnost u 
Republici Hrvatskoj te isto ima utvrđeno u 
svojem temeljnom aktu. 
Kako neprofitne ustanove izrijekom nisu 
spomenute, voljeli bismo znati mogu li i one 
biti prijavitelji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neprofitne ustanove nisu prihvatljiv 
Prijavitelj, ali su prihvatljiv Partner u sklopu 
ovog Poziva. 

29.  
1. Specifični cilj poziva glasi: Unaprijediti 
znanja i vještine zaposlenika  postojećih i 
novih društvenih poduzeća putem 
specijaliziranih oblika osposobljavanja i 
obrazovanja, a  jačanje kapaciteta zaposlenika 

 
1. U sklopu izmjena natječajne 

dokumentacije od 4. kolovoza 2016.g. u 
točci 1.4 Svrha i cilj Poziva na dostavu 
projektnih prijedloga, Uputa za 
prijavitelje_Prvi ispravak dorađeni su 
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je navedeno kao prihvatljiva aktivnost samo za 
Skupinu 1., a ne i za Skupinu 2.  
Za Skupinu 2 je uz upravljanje projektom i 
administraciju, te promidžbu i vidljivost 
prihvatljiva jedino aktivnost razvoja poslovnih 
ideja i planova za nova društvena 
poduzeća/društvene poduzetnike.  
  
Slijedom navedenoga, molim Vas da u svrhu 
usklađivanja prihvatljivih aktivnosti sa 
specifičnim ciljevima poziva uvrstite jačanje 
kapaciteta zaposlenika novih društvenih 
poduzeća kroz programe osposobljavanja i 
usavršavanja (unapređenje profesionalnih i 
menadžerskih vještina, tehničkog znanja, 
prodajnih vještina, marketinga i 
računovodstva) među prihvatljive aktivnosti za 
Skupinu 2. 

specifični ciljevi kako bi bili jasniji a u 
točci 3.3. prihvatljive aktivnosti,  
izvršene su i pojedine izmjene/dopune 
aktivnosti u okviru elemenata za Skupinu 
1 i 2. Za Skupinu 2  uvrštene su 
aktivnosti izobrazbe članova o 
društvenom poduzetništvu te studijskog 
putovanja 

30.  
Kako se sredstva isplaćuju,tj. da li poduzeće 
prvo mora osigurati sredstva pa se sredstva 
naknadno isplate ili je moguće dobiti sredstva 
po projektnim aktivnostima? 

 
Predujam se isplaćuje u iznosu od 40% 
ukupnih prihvatljivih troškova utvrđenih 
iznosom u okviru Posebnih uvjeta ugovora. 

31.  
Da li je moguće dobiti odluku o financiranju 
prije prosinca 2016.? Odnosno, da li se odluke 
donose po redu zaprimanja projektnih prijava 
ili se sve prijave zaprimaju do 02.09. pa se tek 
onda kreće s evaluacijom projekata?  

 
Sukladno izmjeni natječajne dokumentacije 
od 4. kolovoza 2016.g.  te objavljenoj 
informaciji produljen je rok za dostavu 
projektnih prijedloga do 23.9. 2016.g.  
Odluka o financiranju ne donosi se po redu 
zaprimanja projektnih prijava, odnosno 
postupanje je utvrđeno sukladno točci 6.3 
Odluka o financiranju, Uputa za 
prijavitelje_Prvi ispravak 

32.  
Zanima me da li je socijalna ustanova 
registrirana pri Trgovačkom sudu od strane 
Udruge prihvatljiv prijavitelj na natječaj 
"Poticanje društvenog poduzetništva". 
 

 
Ustanove nisu prihvatljiv Prijavitelj, al su 
prihvatljiv Partner u sklopu ovog Poziva. 

33.  
Mi smo zadruga i prijavili bi se na natječaj 
samo nas zanima da li je potrebno imati 
nekoga zaposlenog ako da koliko prije i koliko 
zaposlenih. 

 
Zadruge su prihvatljivi Prijavitelji u sklopu 
ovog Poziva za obje Skupine i ne moraju 
imati zaposlene nego su prihvatlivi kao 
ciljne skupine i njihovi članovi za skupinu 1 
a za skupinu 2 samo članovi, sukladno 
izmjenama natječajne dokumentacije od 
4.kolovoza 2016.g. u okviru točke 3.3. 
Prihvatljive aktivnosti, te izmjena u okviru 
točke 1.4 Svrha i cilj Poziva na dostavu 
projektnih prijedloga, tablica str 10\11 te u 
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točci 1.5.Pokazatelji, tablica, str 12., Uputa 
za prijavitelje_Prvi ispravak, 
 

34.  
Molimo Vas pojašnjenje tko se sve smatra 
lokalnim i regionalnim tijelom vlasti 
odgovornim za društveno poduzetništvo, 
odnosno: 
- može li Područni ured HZZ-a biti partner na 
projektu? 
- može li Županija biti partner na projektu? 

Područni ured HZZ-a i Županija su 
prihvatljivi Partneri u sklopu ovog Poziva. 

35.  
1. Specifični cilj natječaja glasi: 

„Unaprijediti znanja i vještine zaposlenika 
postojećih i novih društvenih poduzeća 
putem specijaliziranih oblika 
osposobljavanja i obrazovanja.“, no, u opisu 
aktivnosti za Skupinu 2 osposobljavanje i 
obrazovanje (budućih) zaposlenika se ne 
navodi u aktivnostima (Razvoj poslovnih ideja 
i planova za nova društvena 
poduzeća/društvene poduzetnike (širenje 
opsega usluga i proizvoda na lokalnom tržištu, 
procjena potreba i potencijala, novi proizvodi i 
usluge, nova oprema nužna za isporuku novih 
proizvoda i usluga, profesionalne i 
savjetodavne usluge, istraživanje tržišta, 
društveni i okolišni utjecaj, mogućnost 
recikliranja, ciljani kupci);). Nadalje, navedeno 
je da su neprihvatljive aktivnosti sve koje nisu 
navedene. Molimo obrazloženje budući da se 
specifični cilj i prihvatljive aktivnosti pobijaju. 

2.   Što se smatra profesionalnom i 
savjetodavnom uslugom kod projekata u 
Skupini 2? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.       S obzirom da ne postoje obrasci za 

vanjske suradnike na projektu, je li potrebno 
provoditi javnu nabavu za njihove usluge? 

1. U skladu s izmjenama natječajne 
dokumentacije od 4. kolovoza, u okviru 
točke 1.4 Svrha i cilj Poziva na dostavu 
projektnih prijedloga, Uputa za 
prijavitelje_Prvi ispravak, specifični ciljevi 
su dorađeni kako bi bili jasniji a za skupinu 
2. u okviru elementa 2. prihvatljiva je 
aktivnost proširena i kroz pridodavanje 
aktivnosti ''izobrazbe članova o poslovanju 
i razvoju društvenog poduzetništva''. 
Također u okviru navedenih izmjena 
natječajne dokumentacije  Uputa za 
prijavitelje_Prvi ispravak 
izmijenjen/pridodan je tekst i za točku 3.4 
Neprihvatljive aktivnosti na koji vas 
upućujemo. 
 
 
 
 
 
2. U okviru izmjena natječajne 
dokumentacije od 4. kolovoza 2016.g u 
točci  3.3. Prihvatljive aktivnosti, Uputa za 
prijavitelje_Prvi ispravak, dio aktivnosti 
elementa 2, proširen je i izmijenjen radi 
boljeg razumijevanja, na način da iako ih 
više izričito ne spominje, element 2 
podrazumijeva razvoj poslovnih ideja i 
planova (kroz profesionalne i savjetodavne 
usluge) od strane pružatelja usluga 
pribavljenih putem javne nabave ili kroz 
partnerstvo 

 
 

3. Vanjski suradnici mogu obavljati 
savjetodavne i profesionalne usluge, a 
njihov odabir se provodi prema postupcima 
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Tretiraju li se osobe koje će obavljati 
profesionalne i savjetodavne usluge u projektu 
kao vanjski suradnici (Obrascu B postoji 
kućica u koju se upisuju Vanjski suradnici)?  
 

nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona 
o javnoj nabavi. Postupci nabave za osobe 
koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi 
(Prilog 4) i Obrazac Plana nabave (Prilog 5) 
dio su natječajne dokumentacije) 
 

36.  
Pokušavamo pronaći Obrazac A u MIS 
sustavu. No, nema ga niti među aktivnim 
obrascima, niti u opciji SVI obrasci. 
 
Kada se očekuje objavljivanje prijavnog 
obrasca? 

 
Link na Prijavni obrazac A dostupan je na 
posljednjoj stranici Uputa za prijavitelje. 
https://esif-wf.mrrfeu.hr/ 
 

37.  

U skladu s točkom 5.6 Uputa za prijavitelje, 
dostavljam pitanje vezano za predmetni 
natječaj. 

U Uputama za prijavitelje u okviru 
poziva Poticanje društvenog poduzetništva 
propisano je da partneri u projektu mogu biti 
lokalna i regionalna tijela vlasti odgovorna za 
društveno poduzetništvo, te da u prijavi moraju 
dostaviti  dokument iz kojeg je vidljivo da su 
im dodijeljene javne ovlasti u području 
društvenog poduzetništva. 

Da li se gradovi, županije i Grad Zagreb kao 
jedinstvena teritorijalna cjelina 
automatizmom smatraju lokalnim i 
regionalnim tijelima vlasti odgovornim za 
društveno poduzetništvo ili je i za jedinice 
lokalne i regionalne samouprave čiji je 
djelokrug rada određene Zakonom o 
jedinicama lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, odnosno Zakonom o Gradu 
Zagrebu, potrebno dostaviti dokument iz 
kojeg je vidljivo da su im dodijeljene javne 
ovlasti u području društvenog 
poduzetništva, tko izdaje takvu ovlast i 
dokument i na temelju kojeg zakonskog 
propisa. 

U skladu s izmjenom natječajne 
dokumentacije od 4. kolovoza 2016.g.  u 
okviru točke 2.2.2 Prihvatljivi Partneri, 
Uputa za prijavitelje_Prvi ispravak, 
navedeno je kako; 
..Partner/i (izuzev lokalnih i regionalnih 
tijela vlasti)  treba/ju priložiti presliku 
dokaza o registraciji i temeljnog akta o 
osnivanju ili drugog odgovarajućeg 
temeljnog akta iz kojeg je razvidno 
djelovanje pravne osobe, a tijela vlasti 
odgovorna za društveno poduzetništvo 
dokument iz kojeg je vidljivo da su im 
dodijeljene javne ovlasti u području 
društvenog poduzetništva. Partner treba biti 
upisan u odgovarajući registar najmanje 
mjesec dana prije roka za podnošenje 
prijave te u Republici Hrvatskoj obavljati 
registriranu djelatnost odnosno imati 
sjedište u Republici Hrvatskoj. 
 
Jedinice lokalne i regionalne samouprave 
nisu dužne dostaviti dokument iz kojeg je 
vidljivo da su im dodijeljene javne ovlasti.  

38.  
Pomažemo jednoj udruzi pri pisanju projekta 
koji se odnosi na Poziv za dostavu projektnih 
prijedloga “Poticanje društvenog 
poduzetništva”. 
Oni žele otvoriti društveno poduzeće koje će se 
baviti proizvodnom djelatnošću te ih zanima da 

 
Troškovi repro materijala nisu prihvatljivi 
troškovi  
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li u prihvatljive troškove spadaju troškovi 
repro materijala za prvi ciklus proizvodnje? 
39.  
Poštovani, možete li mi odgovoriti mogu li se 
za natječaj Poticanje društvenog poduzetništva 
(http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-
ukljucivanje/3799/) javiti i umjetničke 
organizacije koje, kao i udruge, spadaju u 
neprofitne organizacije, organizacije civilnog 
društva? 

Sukladno izmijenjenoj natječajnoj 
dokumentaciji od 4. kolovoza 2016.g. te 
Sukladno konceptu i namjeni ovog Poziva, 
(pojašnjenog izmjenama u točci 1.4 Svrha i 
cilj Poziva na dostavu projektnih 
prijedloga, Uputa za prijavitelje_Prvi 
ispravak te pridodanim pojašnjenjima u 
okviru iste točke na str. 10/11, tablica s 
definicijama ciljanih skupina,) isti je 
posljedično limitiran u opsegu aktivnosti i  
obuhvaćenih prihvatljivih ciljanih skupina.  
 Iako za ovaj Poziv nisu prihvatljive u 
slijedećem Pozivu ovakvog tipa, za 
umjetničke organizacije bit će pridodane 
dodatne aktivnosti a koje će odgovarati 
poticanju njihove djelatnosti kao što je i 
navedeno u okviru liste aktivnosti 
Specifičnog cilja 9.v.1. OPULJP-a na 
osnovu kojih se kreiraju pojedinačni Pozivi. 

40.  
1. Jedan od priloga je i Izjava o poslovanju 
prijavitelja u kojoj stoji (za prijavitelje skupine 
2.) da izjavljuju da žele postati društveno 
poduzeće/društveni poduzetnik te da će u 
tijeku provedbe aktivnosti projekta sukladno 
pravnoj osobnosti organizacije prijaviti 
gospodarsku djelatnost u odgovarajući registar, 
odnosno u Poreznu upravu… 
U slučaju udruge, da li to znači da, ako nisu, 
trebaju do registrirati neku gospodarsku 
djelatnost i uvrstiti ih u Statut udruge? Da li to 
znači registraciju/uspostavu zadruge za vrijeme 
trajanja projekta? Ili pak nešto drugo? 
Naime, ako udruga namjerava osnovati 
zadrugu sukladno zakonskoj regulativi, to ne 
znači da će udruga postati društveno 
poduzeće, već će tu ulogu preuzeti zadruga pa 
nije najjasnije zašto udruga treba prijaviti 
gospodarsku djelatnost u odgovarajući registar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. U sklopu izmjena natječajne 
dokumentacije od 4. kolovoza. 2016.g., u 
točci 2.2.1. Prihvatljivi prijavitelji, Uputa za 
prijavitelje_Prvi ispravak, str. 18., propisani 
su uvjeti za Skupinu 2. 
Ukoliko Prijavitelj nema prijavljenu 
gospodarsku djelatnost, uvjet je da osnuje 
trgovačko društvo, zadrugu ili da se 
gospodarska djelatnost prijavi u tijeku 
provedbe projekta, što će trebati dokazati 
dostavom rješenja o upisu o trgovačkog 
društva, zadruge, u sudski registar, ili 
dostavom rješenja o upisu gospodarske 
djelatnosti u odgovarajući registar, 
odnosno prijavi iste u Poreznu upravu.  
U slučaju kada Prijavitelj već ima 
registriranu gospodarsku djelatnost 
(predviđenu Statutom/temeljnim aktom i/ili 
temeljem Rješenja Porezne uprave), no nije 
započeo s provođenjem aktivnosti niti je 
ostvario prihod/dobit po toj osnovi, uvjet je 
da do kraja provedbe projekta pokrene tu 
aktivnost. 

 
Navedeno podrazumijeva kako Udruge, 
koje nemaju gospodarsku djelatnost a žele 
pokrenuti DP, isto mogu učiniti na tri 
načina. Osnivanjem trgovačkog društva 
(najčešće d.o.o.), osnivanjem zadruge ili 
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2. Da li je za prijavitelje skupine 2. prihvatljivo 
uz istraživanje tržišta i analizu ciljane skupine 
(pružatelja usluga kroz buduću zadrugu) 
prijaviti i aktivnost osposobljavanja pružatelja 
usluga (osoba s invaliditetom) za specifične 
usluge koje će se pružati u zadruzi? 
 
 
 
 
 
 
 
3. Kod prihvatljivih aktivnosti i troškova 
navedena je nova oprema nužna za isporuku 
novih proizvoda i usluga (za prijavitelje 
skupine 2.). Budući da se projekt temelji 
ponajprije na istraživanju tržišta (potrebe) i 
analizi pružatelja usluga kroz zadrugu (osoba s 
invaliditetom – njihov status, obrazovanje, 
mogućnosti), da li možemo prema saznanjima 
koje imamo od ranije uključiti u projekt 
opremu za pružanje novih proizvoda i usluga, a 
koja će biti dio buduće zadruge (npr. za usluge 
peglanja – pegla i oprema za peglanje, za 
pružanje instrukcija iz nastavnih predmeta 
priručnike i radne materijale, za uslugu 
čišćenja opremu za čišćenje itd.)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prijavom gospodarske djelatnosti Poreznoj 
upravi za vrijeme trajanja projekta. Na vama 
je da izaberete vama primjerenu opciju. 
 
2. U okviru prihvatljivih aktivnosti za 
skupinu 2. navedeni su ciljani kupci, stoga 
iz vašeg pitanja nije jasno da li se ovdje 
misli na njih, s obzirom da navedeno 
podrazumijeva ciljane kupce vaših 
proizvoda. Osposobljavanje osoba s 
invaliditetom u skupini 2. prihvatljiva je 
aktivnost ukoliko su osobe s invaliditetom 
ujedno članovi udruge a aktivnost je njihovo 
osposobljavanje u okviru razvoja poslovnih 
ideja i planova zadruge koja se želi baviti 
DP-om.  
 
3. Sukladno izmjenama natječajne 
dokumentacije od 4. kolovoza točka 4.1.1 
Prihvatljivi izdaci (4) Uputa za 
prijavitelje_Prvi ispravak  glasi (i vrijedi za 
obje skupine):  
Troškovi nabave opreme su prihvatljivi 
trošak ukoliko se jasno mogu  povezani s 
projektnim  aktivnostima (tzv. ''mekim 
mjerama'' - izobrazba, usavršavanje, 
edukacije, osposobljavanja), odnosno 
ukoliko doprinose ostvarenju ciljeva 
projekta. Veće kapitalne investicije nisu 
prihvatljivi trošak u sklopu ovog Poziva. 
Vrijednost kupnje opreme, ne smije 
premašiti 30% svih prihvatljivih troškova 
projekta. Kupnja je prihvatljiva samo u 
slučaju da je utemeljena u projektnim 
aktivnostima i potrebna za postizanje 
ciljeva projekta. 
Također, u sklopu provedbe projekta 
dopuštena je adaptacija prostora koja ne 
smije premašiti 30% svih prihvatljivih 
troškova projekta.  
Adaptacija prostora prihvatljivi je trošak 
ukoliko se jasno može povezati s projektnim 
(mekim mjerama) aktivnostima, odnosno 
ukoliko doprinose ostvarenju ciljeva 
projekta. Ukoliko je planirana kupnja 
opreme i adaptacija prostora, navedene 
aktivnosti u iznosu ne smiju zajedno 
premašiti 30% svih prihvatljivih troškova 
projekta.   
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4. S obzirom da je popis mogućih partnera na 
projektu nejasan, molim da nam potvrdite da li 
su Županija i razvojna agencija osnovana od 
strane Županije kao d.o.o. prihvatljivi partneri 
na projektu? 
 

4.  Sukladno izmjeni natječajne 
dokumentacije od 4. kolovoza u točci 2.2.2. 
Prihvatljivi Partneri, Uputa za 
prijavitelje_Prvi ispravak,  izvršene su 
izmjene te jasnije oblikovan tekst. Županije 
i regionalne razvojne agencije prihvatljivi 
su, kao Partner na projektu. 

41.  
Zanima nas može li prihvatljivi prijavitelj na 
natječaj "Poticanje društvenog poduzetništva" 
biti socijalna ustanova – registrirana po 
Zakonu o ustanovama osnovana od strane 
udruge? 
 

Socijalna ustanova nije prihvatljiv 
Prijavitelj, no ustanove su prihvatljivi 
Partneri u sklopu ovog Poziva. 

42.  

1. S obzirom da nemamo definirano specifičnu 
gospodarsku djelatnost za projekt "---", da li 
zadovoljavamo prvi uvjet skupine 2. 
Prijavitelji koji u trenutku prijave nisu 
društveni poduzetnici te uvjet za prijavu 
projekta u toj skupini? 

2. S obzirom da već imamo definirane 
gospodarske djelatnosti za projekt "---" čiju 
zaradu koristimo za ostvarivanje ciljeva 
organizacije, da li zadovoljavamo  prvi uvjet 
skupine 1. Društveni poduzetnici te uvjet za 
partnerstvo u projektu u toj skupini? 

3. Da li je dopušteno da organizacije pokrenu 
posebni pravni oblik kao ogranak koji će biti 
društveno poduzeće obavljati djelatnosti 
navedene u projekt? Nrp. Da naša organizacija 
navede u projektu da će tijekom provedbe 
projekta pokrenuti zakladu ili zadrugu koja će 
biti društveno poduzeće. 

 

1.-3. Na osnovu informacija iz Vašeg 
pitanja, ukoliko sukladno izmijenjenoj 
natječajnoj dokumentaciji Uputa za 
prijavitelje od 4. kolovoza 2016. godine u 
točci 2.2.1. Prihvatljivi prijavitelji, Uputa 
za prijavitelje_Prvi ispravak  u okviru koje 
sukladno odabiru skupine 1 ili 2 ispunjavate 
utvrđene uvjete za jednu od navedenih 
skupina, prihvatljivi ste Prijavitelj. 
 
 
 
 
 
 

43.  
Vezano uz objavljeni otvoreni natječaj za 
podnošenje projektnih prijedloga pod nazivom 
Poticanje društvenog poduzetništva, 
UP.02.3.1.01, molim vas dodatno pojašnjenje 
točke 2. UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 
podtočke 2.2.2 Prihvatljivi Partneri, alineja 1. u 
dijelu gdje se navodi da prihvatljivi partneri 
mogu biti: 
„lokalna i regionalna tijela vlasti odgovorna za 
društveno poduzetništvo  komora (trgovačka 

 
Sukladno izmjeni natječajne dokumentacije 
od 4. kolovoza u točci 2.2.2. Prihvatljivi 
Partneri, Uputa za prijavitelje_Prvi 
ispravak,  izvršene su izmjene te jasnije 
oblikovan tekst koji  sada glasi; 
 
Partneri na projektu mogu biti 
 pravne osobe privatnog prava – 

trgovačko društvo, udruga, zadruga 
(neprofitnog karaktera), zaklada, 
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komora, obrtnička komora)“. 
 
Da li gore navedeno znači da prihvatljivi 
partner može biti samo komora (trgovačka, 
obrtnička) ili komora i neko drugo lokalno i 
regionalno tijelo vlasti odgovorno za 
društveno poduzetništvo, npr. Grad 
Zagreb? 

ustanova; 
 pravna osoba javnog prava – ustanova, 

tijela javne vlasti odgovorna za 
društveno poduzetništvo; (komora, 
poduzetnička potporna institucija 
evidentirana u jedinstvenom registru 
poduzetničke infrastrukture) lokalna i 
regionalna tijela vlasti. 

 
Navedene pravne osobe javnog prava 

prihvatljivi su Partneri u sklopu ovog 
Poziva ali mogu sudjelovati isključivo 
kao Partnerska organizacija na 
projektu; 

 
 Partner/i (izuzev lokalnih i regionalnih 

tijela vlasti)  treba/ju priložiti presliku 
dokaza o registraciji i temeljnog akta o 
osnivanju ili drugog odgovarajućeg 
temeljnog akta iz kojeg je razvidno 
djelovanje pravne osobe, a tijela vlasti 
odgovorna za društveno poduzetništvo 
dokument iz kojeg je vidljivo da su im 
dodijeljene javne ovlasti u području 
društvenog poduzetništva. Partner treba 
biti upisan u odgovarajući registar 
najmanje mjesec dana prije roka za 
podnošenje prijave te u Republici 
Hrvatskoj obavljati registriranu 
djelatnost odnosno imati sjedište u 
Republici Hrvatskoj. 

 Partner(i) mora(ju) ispunjavati sve 
uvjete prihvatljivosti kao i Prijavitelj iz 
poglavlja 2.2.1. izuzev ako je 
primjenjivo, točke 1. i točke 2. vrsta 
pravne osobnosti, ne smiju postojati 
zapreke navedene u poglavlju 2.2.3. te su 
pojedinačno obvezni dokazati da ne 
postoji razlog za isključenje.  

 
Zaključno Grad Zagreb prihvatljiv je 
isključivo kao Partner na predmetni Poziv. 
Prijavitelj na projektu može imati 
maksimalno tri Partnera. 
 

44.  

1. U području 2.2 Prihvatljivi prijavitelji, 
skupina 2, navedeno je da prijavitelj koji u 
trenutku prijave ne djeluje kao društveni 

 
 
1. Navedeni uvjeti točke 2.2.1 Prihvatljivi 
prijavitelji, Uputa za prijavitelje_Prvi 
ispravak za skupinu 2, podrazumijeva prije 
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poduzetnik, ali provedbom projekta planira 
postati društveni poduzetnik ili obavljati 
gospodarsku djelatnost mora biti upisan u 
odgovarajući registar najmanje mjesec dana 
prije roka za podnošenje prijave te u prijavi 
priložiti presliku dokaza o registraciji te 
presliku akta o osnivanju ili drugog 
odgovarajućeg temeljnog akta iz kojega je 
razvidno djelovanje pravne osobe. Također se 
navodi da ukoliko je prijavitelj udruga ili 
zaklada koja nema prijavljenu gospodarsku 
djelatnost, uvjet je da se gospodarska djelatnost 
prijavi u tijeku provedbe projekta, što će do 
kraja provedbe projekta trebati dokazati 
dostavom rješenja o upisu gospodarske 
djelatnosti u odgovarajući registar, odnosno 
prijavi iste u Poreznu upravu. Obzirom da su 
nam ova mišljenja kontradiktorna je li 
potrebno prijavu izvršiti odmah ili za vrijeme 
trajanja projekta? 

2. U području 2.2.2. Prihvatljivi partneri na 
projektu mogu biti - lokalna i regionalna tijela 
vlasti odgovorna za društveno poduzetništvo. 
Možete li nam reći  koja su to tijela te jesu li 
prihvatljivi partneri općine, gradovi i županije? 
Konkretno, je li npr. Zagrebačka županija 
prihvatljiv partner na ovom Pozivu? Također 
Vas molimo da nam kažete koji su to 
dokumenti koji dokazuju da su tim tijelima 
dodijeljene javne ovlasti u području društvenog 
poduzetništva? 

svega registraciju prijavitelja kao pravnog 
subjekta u odgovarajući registar koji može i 
ne mora imati upisanu gospodarsku 
djelatnost u svojim aktima.  
 
Koncept provedbe projekata kod skupine 2 
podrazumijeva osnivanje trgovačkog 
društva, zadruge ili pridodavanje 
gospodarske djelatnosti (ukoliko je nema) 
tijekom provedbe projekta, od strane 
prijavitelja - pravne osobnosti, koja se želi 
baviti DP-om, odnosno nakon usvajanja 
kompetencija predviđenih aktivnostima 
projekta za članove, kao nj. vidljivi rezultat 
 
 
 
 
 
 
2. Sukladno izmjeni natječajne 
dokumentacije od 4. kolovoza 2016.g. u 
točci 2.2.2. Prihvatljivi Partneri Uputa za 
prijavitelje_Prvi ispravak, izvršene su 
izmjene te jasnije oblikovan tekst. Također 
je navedeno kako jedinice lokalne i 
regionalne samouprave nisu dužne dostaviti 
dokument iz kojeg je vidljivo da su im 
dodijeljene javne ovlasti. (prezentirane 
izmjene u odgovoru br. 43.) 
Zaključno Zagrebačka županija prihvatljiva  
je kao Partner na predmetni Poziv 

45.  
Molim Vas uputu vezano za objavljeni natječaj 
UP.02.3.1.01  za poticanje društvenog 
poduzetništva. 
 
Pod točkom 2.2.2. su opisani prihvatljivi 
partneri u kojoj se referirate na Točku 1. 
poglavlja 2.2.1. Obzirom da u poglavlju 2.2.1. 
nisu posebno navedene točke molim Vas 
odgovor na sljedeće pitanje: 
 
 
 
Da li smo dobro razumjeli, udruga koja nema 
statutom predviđenu gospodarsku djelatnost, te 
ne namjerava uključiti gospodarsku djelatnost 
u budućnosti (niti u okviru provedbe projekta) 
je prihvatljivi partner na projektu? 

Sukladno izmjeni natječajne dokumentacije 
od 4. kolovoza 2016.  U okviru točke         
2.2.2 Prihvatljivi Partneri, Uputa za 
prijavitelje_Prvi ispravak, navodi se  
slijedeće; 
 Partner(i) mora(ju) ispunjavati sve 
uvjete prihvatljivosti kao i Prijavitelj iz 
poglavlja 2.2.1. izuzev ako je primjenjivo, 
točke 1. i točke 2. vrsta pravne osobnosti, 
ne smiju postojati zapreke navedene u 
poglavlju 2.2.3. te su pojedinačno obvezni 
dokazati da ne postoji razlog za isključenje. 
 
 Udruga koja nema statutom predviđenu 
gospodarsku djelatnost niti je planira u 
budućnosti uključiti, je prihvatljiv Partner 
na projektu s obzirom da se obvezna 
prisutnost gospodarske djelatnosti sukladno 
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propozicijama točke 2.2.2. Prihvatljivi 
Partneri, Uputa za prijavitelje_Prvi 
ispravak za Partnere ukoliko nije 
primjenjiva, niti ne traži. 

46.  

Postavljam pitanje iz kojeg se 
razloga očito diskriminiraju društva s 
ograničenom odgovornošću kao mogući 
prijavitelji po kriterijima za skupinu 2 u pozivu 
Poticanje društvenog poduzetništva 
UP.02.3.1.01, odnosno poduzetnici koji su kao 
svoj pravni entitet za djelovanje u ovom 
sektoru odabrali trgovačko društvo? 

Sukladno izmjenama natječajne 
dokumentacije od 4. kolovoza 2016.g.  u 
točci 2.2.1. Prihvatljivi prijavitelji, Uputa 
za prijavitelje_Prvi ispravak trgovačka 
društva prihvatljivi su prijavitelji na skupinu 
1 te su prihvatljivi kao Partneri na obje 
skupine. 

47.  
1. Može li KD (komanditno društvo) biti 

prijavitelj na ovaj natječaj? 
 
 
 
 
 
 

2. Kako će utvrđivati tko je društveni 
poduzetnik, hoće li izjava  iz koje je vidljivo 
da je prijavitelj društveno poduzeće biti 
dovoljna za dokazivanje statusa društvenog 
poduzetnika? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.       Do kojeg točno iznosa tj. postotka 
iznosa bespovratnih sredstava prijavitelj može 
zatražiti predujam, pošto isto nije navedeno u 
uputama niti u općim/posebnim uvjetima. 
 

 
1. Sukladno izmjenama natječajne 
dokumentacije od 4. kolovoza 2016.g.  u 
točci 2.2.1. Prihvatljivi prijavitelji, Uputa 
za prijavitelje_Prvi ispravak,  komanditno 
društvo kao oblik pravne osobnosti,  
trgovačkog društva prihvatljiv je prijavitelj 
na Poziv za Skupinu 1. 
 
2.  Upućujemo Vas da sukladno 
izmijenjenoj natječajnoj dokumentaciji 
Poziva, od 4. kolovoza 2016.g., odnosno u 
Prijavnom obrascu B_prvi ispravak,  
sukladnom vašem poslovanju, ispunite u 
dijelu II Podaci o projektu koji nisu 
sadržani u A obrascu  točku 7. koja glasi;  
Opišite dosadašnje aktivnosti vezane uz 
provedbu aktivnosti prema načelima 
društvenog poduzetništva i promicanja 
društvenog poduzetništva odnosno na koji 
način ispunjavate kriterij br. 2 iz Strategije 
razvoja društvenog poduzetništva u RH te 
argumentirajte na koji način Vaše 
poslovanje doprinosi razvoju (ekonomskom 
i društvenom) lokalne zajednice u kojoj 
djelujete uključujući i zaštitu okoliša (za 
prijavitelje iz Skupine 1). 
 
3. Predujam iznosi 40%. Ukupno 
prihvatljivih troškova projekta a čiji se iznos  
utvrđuje u Posebnim uvjetima ugovora. 

48.  
Zanima me kako će se pristupiti sljedećoj 
situaciji po pitanju de minimis potpora. 

 
Sukladno Izmijenjenom Programu dodjele 
potpora male vrijednosti za poticanje 
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Prijavitelj A i Partner B u sklopu projekta će 
poslati po 1 osobu na studijsko putovanje. 
Trošak puta je 2 osobe x 5.000 kn = 10.000 kn. 
 
U slučaju odobrenja i realizacije projekta, hoće 
li se smatrati na osnovi ovog slučaja da je: 
- Prijavitelj A primio de minimis potporu od 
20.000 kn 
- Prijavitelj A i partner B su primili svako po 
10.000 kn de minimis potpore 

društvenog poduzetništva,od 1. Kolovoza 
2016.g.,  odnosno pod uvjetom da Partner u 
projektu nastupa u kontekstu opisanom u 
članku 4. stavak 3 Programa troškovi 
studijskog putovanje (de minims potpora) 
dijeli se odvojeno za prijavitelja i za 
Partnera. 
 

49.  
Udruga koja promiče očuvanje tradicije kroz 
stare zanate i običaje u ruralnom području 
prijavila bi projekt pokretanja društvenog 
poduzeća koje bi se u konačnici bavilo 
pružanjem usluga u ruralnom turizmu. Općina 
je partner, te bi dala budućem društvenom 
poduzeću obnovljeno kulturno dobro na 
upravljanje, odnosno da u njemu obavlja 
usluge. U prvoj fazi, da li je moguće kroz ovaj 
natječaj nabaviti strojeve, odnosno alate za 
proizvodnju tradicionalnih proizvoda, odnosno 
suvenira, te urediti proizvodni i prodajni 
prostor?  Koje od aktivnosti udruga može 
prijaviti na ovom natječaju osim edukativnih, 
te da li se tu ubrajaju i edukativne radionice za 
izradu tih suvenira, ili samo edukacije koje se 
odnose na znanja o društvenom poduzetništvu? 
 

Sukladno izmjenama natječajne 
dokumentacije od 4. kolovoza točka 4.1.1 
Prihvatljivi izdaci (4) Uputa za 
prijavitelje_Prvi ispravak, glasi; (i vrijedi za 
obje skupine prijavitelja) 
Troškovi nabave opreme su prihvatljivi 
trošak ukoliko se jasno mogu  povezani s 
projektnim  aktivnostima (tzv. ''mekim 
mjerama'' - izobrazba, usavršavanje, 
edukacije, osposobljavanja), odnosno 
ukoliko doprinose ostvarenju ciljeva 
projekta. Veće kapitalne investicije nisu 
prihvatljivi trošak u sklopu ovog Poziva. 
Vrijednost kupnje opreme, ne smije 
premašiti 30% svih prihvatljivih troškova 
projekta. Kupnja je prihvatljiva samo u 
slučaju da je utemeljena u projektnim 
aktivnostima i potrebna za postizanje 
ciljeva projekta. 
Također, u sklopu provedbe projekta 
dopuštena je adaptacija prostora koja ne 
smije premašiti 30% svih prihvatljivih 
troškova projekta.  
Adaptacija prostora prihvatljivi je trošak 
ukoliko se jasno može povezati s projektnim 
(mekim mjerama) aktivnostima, odnosno 
ukoliko doprinose ostvarenju ciljeva 
projekta. Ukoliko je planirana kupnja 
opreme i adaptacija prostora, navedene 
aktivnosti u iznosu ne smiju zajedno 
premašiti 30% svih prihvatljivih troškova 
projekta.  
 
U okviru izmjena natječajne dokumentacije 
od 4. kolovoza 2016.g u točci  3.3. 
Prihvatljive aktivnosti, Uputa za 
prijavitelje_Prvi ispravak, dio aktivnosti 
elementa 2, proširen je i dorađen radi boljeg 
razumijevanja. Iskazane su slijedeće 
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aktivnosti kao prihvatljive za skupinu 2; 
Razvoj poslovnih ideja i planova za pravne 
osobnosti koje se žele baviti društvenim 
poduzetništvom kroz izobrazbu svojih 
članova ; o poslovanju i razvoju društvenog 
poduzetništva, širenje opsega usluga i 
proizvoda na lokalnom tržištu, procjena 
potreba i potencijala o novim proizvodima i 
uslugama, istraživanje tržišta, procjena 
politika društvenog i okolišnog utjecaja, 
mogućnost recikliranja, ciljani kupci, 
studijska putovanja; 

50.  
Dali za skupinu 2. Javnog poziva za Poticanje 
društvenog poduzetništva mogu biti prijavitelji 
društva sa ograničenom odgovornošću? 

Sukladno izmijenjenoj natječajnoj 
dokumentaciji Poziva, od 4. kolovoza 
2016.g. u okviru točke 2.2.1. Prihvatljivi 
prijavitelji, Uputa za prijavitelje_Prvi 
ispravak, d.o.o nije prihvatljiv Prijavitelj za 
Skupinu 2. 

51. 
Nastavno na upit koji smo poslali sredinom 
mjeseca, zanima nas da li možda imate više 
informacija koje možete podijeliti s nama na 
temu samog uvjeta na natječaj "Poticanje 
društvenog poduzetništva". 
 
Voljeli bi prijaviti višegodišnji projekt 
inovativnog uključivanja djece u projekte 
obnovljivih izvora energije, osiguravajući im 
bolju budućnost te višegodišnju edukaciju 
osobnog razvoja za mlade iz cijele Hrvatske. 
Razmatramo mogućnosti prijave projekta na 
natječaj "Društvenog poduzetništva". 
 
Kao Udruga već imamo gospodarsku djelatnost 
čiju zaradu koristimo za ostvarivanje ciljeva 
zadane statutom. Ciljevi u statutu pomažu 
očuvanju okoliša te razvoju lokalne zajednice i 
društva uglavnom kroz edukacije. S obzirom 
da za potrebe gore navedenog projekta 
nemamo specifičnu gospodarsku djelatnost, 
što bi bilo prodaja električne energije, gledamo 
na koji način bi mogli spadati u 2.skupinu 
prijavitelja (ona koji pokreću svoje društveno 
poduzeće).  
 
Pitanje: Da li je u ovom pogledu dozvoljeno 
se prijaviti za Skupinu 2. s obzirom da bi 
prijavili novu gospodarsku djelatnost? Da li je 
dozvoljeno otvoriti posebnu organizaciju kao 
d.o.o. ka prijavu na skupinu 2 koja će se 

 
Iz dostupnih informacija u okviru Vašeg 
pitanja prihvatljiv ste Prijavitelj za Skupinu 
1 budući da već imate registriranu 
gospodarsku djelatnost, a s obzirom na 
navedene ciljeve u Vašem statutu, može se 
zaključiti kako djelujete prema načelima 
društvenog poduzetništva tj. u skladu s 
kriterijem 2. Strategije razvoja društvenog 
poduzetništva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Sukladno izmjenama natječajne 
dokumentacije od 4. kolovoza u 
unaprijeđenom Prijavnom obrascu B_prvi 
ispravak u okviru točke 7. Traži se od 
prijavitelja sukladnom svojem poslovanju, 
ispunite u dijelu II Podaci o projektu koji 
nisu sadržani u A obrascu, točku 7. koja 
glasi;  
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bazirati na načelima društvenog poduzetništva? 
 
Pitanje: Da li je opis našeg statuta i 
gospodarske djelatnosti dovoljan dokaz da 
organizacija djeluje kao društveni poduzetnik?  
 

Opišite dosadašnje aktivnosti vezane uz 
provedbu aktivnosti prema načelima 
društvenog poduzetništva i promicanja 
društvenog poduzetništva odnosno na koji 
način ispunjavate kriterij br. 2 iz Strategije 
razvoja društvenog poduzetništva u RH te 
argumentirajte na koji način Vaše 
poslovanje doprinosi razvoju (ekonomskom 
i društvenom) lokalne zajednice u kojoj 
djelujete uključujući i zaštitu okoliša (za 
prijavitelje iz Skupine 1). 
 

52.  
Molim Vas odgovor na pitanja vezno uz 
natječaj „Poticanje društvenog poduzetništva“: 
1. Da li partner na projektu (osoba iz 

partnerske organizacije) može biti voditelj 
projekta? 

- Obzirom na veće iskustvo u prijavi i 
provođenju različitih projekata 

2. Da li se može na projektu (na puno radno 
vrijeme tokom razdoblja provedbe projekta 
- 12 mjeseci) zaposliti osoba koja će 
provoditi projektne aktivnosti? 

- Znači novo zaposlenje na određeno vrijeme 
(12mj.) 

 

 
1. Osoba iz partnerske organizacije može 
biti voditelj na projektu. 
 
 
 
 
2. Zapošljavanje u društvenim poduzećima 
nije prihvatljiva aktivnost u sklopu ovog 
Poziva, tj. ne može biti financirana 
sredstvima namijenjenima za ovaj Poziv.  
Voditelj projekta je osoba koja može biti 
zaposlena u sklopu  projekta temeljem 
ugovora o radu, na poslovima upravljanja i 
administracije i promidžbe i vidljivosti. 

53.  
1. U natječaju je navedeno da će više bodova 
ostvariti projektna prijava koja podrazumijeva 
provedbu projektnih aktivnosti u slabije 
razvijenim područjima Republike Hrvatske, što 
u slučaju ako je predviđena provedba 
aktivnosti na više lokacija? Kako u tom slučaju 
odrediti lokaciju projekta?  
S obzirom da je cilj projekta potpora 
postojećoj socijalnoj zadruzi i njezinim 
članovima koji su s područja Sisačko-
moslavačke županije, te je sjedište kao i 
odvijanje svih njezinih aktivnosti na području 
Sisačko-moslavačke županije kao i pod 
aktivnost projekta o kojem će se pisati, ali i 
povećati vidljivost društvenog poduzetništva 
putem informiranja javnosti i umrežavanja kao 
i njihovog educiranja što bi se odvijalo na 
području grada Zagreba kako bismo proširili 
svoje područje djelovanja na veće tržište, kako 
bismo naveli lokaciju projekta? Također, kako 
bi se bodovala lokacija, obzirom da se 
aktivnosti provode na područjima s različitim 

1. U svojoj projektnoj prijavi navodite sve 
lokacije na kojima će se projekt provoditi, a 
bodovanje lokacije će se vršiti kako je i 
utvrđeno u okviru točke 6.2. Procjena 
kvalitete, Uputa za prijavitelje_Prvi 
ispravak, tablica Kriterij odabira i pitanja 
za kvalitativnu procjenu (8.1. Lokacija 
provedbe projekta prema razvijenosti 
županije i 8.2. Lokacija provedbe projekta 
prema razvijenosti grada/općine) a 
sukladno indeksaciji stope razvijenosti, link 
u okviru točke 3.1. Lokacija projekta, 
Uputa za prijavitelje, Prvi ispravak 
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stupnjem razvijenosti? 
2. Da li možemo obuhvatiti više ciljanih 
skupina? 
 

 
2. U sklopu projekta može biti obuhvaćeno 
više ciljanih skupina  

54.  
Udruga --- (koja djeluje od 1995.) razvijajući 
svoje usluge i koncept socijalnog 
poduzetništva, osnovala je turističku agenciju -
-- d.o.o. 2006. koja je tek 2010. počela 
aktivnije djelovati kao agencija. Agencija je 
imala uposlenog (na jedan sat tjedno) samo 
voditelja poslovnice što je po zakonu bilo 
obavezno, člana i djelatnika Udruge ---. Tek u 
svibnju ove godine ---- d.o.o. dobiva svoja dva 
prva djelatnika (kuhar, konobar) i po prvi puta 
se suočava s izazovima poslovanja i 
odgovornosti za zaposlene. Upravljački i 
voditeljski tim --- d.o.o. čine članovi i 
zaposlenici Udruge ----. Zbog svega 
navedenoga, nije nam do kraja jasno trebamo li 
prijaviti projekt kao ----- koja koncept 
socijalnog poduzetništva razvija dugi niz 
godina osnivajući i razvijajući usluge kroz ---- 
d.o.o. ili bi bilo bolje da prijavitelj projekta 
bude ---- d.o.o.?  
 

 
Prema informacijama iz vašeg pitanja, Vaša 
udruga prihvatljiv je prijavitelj za Skupinu 
1. Sukladno izmjenama natječajne 
dokumentacije od 4. kolovoza 2016.g. u 
točci 2.2.1. Prihvatljivi prijavitelji, Uputa 
za prijavitelje_Prvi ispravak,   pridodan je 
tekst., točka 3. 
 
3. Za potrebe prijave sukladno uvjetu a) 
odnosno b) točke 2. dokaz djelovanja 
pravne osobe podrazumijeva dostavu 
dokumenata za organizaciju osnivača i za 
izdvojenu pravnu osobnost a čiji akti  
skupno dokazuju djelovanje sukladno 
navedenom kriteriju br. 2. SRDP-a. 
 

55.  
Ljubazno bih molio odgovor na pitanje da li je 
prihvatljivo da voditelj projekta bude osoba 
koja je zaposlena u organizaciji koja je partner 
u projektu ili se očekuje da voditelj projekta 
bude isključivo osoba ispred organizacije koja 
je prijavitelj. 

 
Voditelj projekta može biti osoba zaposlena 
u organizaciji koja je Partner u projektu. 
 

56.  
Radeći na dokumentaciji za prijavu po pozivu 
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1263 
- Poticanje društvenog poduzetništva, uočili 
smo neusklađenost ponuđenih vrijednosti za 
unos podatka „Vrsta pravnog subjekta“ u 
obrascu A i Uputa za prijavitelje. 
U Uputama stoji da su prihvatljivi prijavitelji:  
„Prijavitelj mora djelovati kao društveni 
poduzetnik, odnosno ispunjavati kriterij br.2 
propisanih kriterija za društvene poduzetnike 
definiran Strategijom razvoja društvenog 
poduzetništva u Republici Hrvatskoj za 
razdoblje od 2015.-2020,  (SDP) koji glasi; 
Društveni poduzetnik obavlja djelatnost 
proizvodnje i prometa roba, pružanja usluga ili 
obavlja umjetničku djelatnost kojom se 

 
D.o.o koji je osnovala jedinica lokalne ili 
regionalne područne samouprave može biti 
prijavitelj u sklopu ovog Poziva za Skupinu 
1, no u okviru izmjena natječajne 
dokumentacije od 4. kolovoza 2016.g. u 
točci 2.2.1. Prihvatljivi prijavitelji, Uputa za 
prijavitelje_Prvi ispravak pridodan je i 
slijedeći tekst: 
 
Za obje skupine Prijavitelja i ako je 
primjenjivo, Partnera: 
Kriterij br. 6. SRDP-a: ''Republika 
Hrvatska, jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave ili tijelo javne 
vlasti ne može biti isključivi osnivač 
društvenog poduzetnika“. 
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ostvaruje prihod na tržištu, te koja ima 
povoljan utjecaj na okoliš, doprinosi 
unapređenju razvoja lokalne zajednice i 
društva u cjelini. 
te mora ispunjavati sljedeće uvjete: 

-     biti pravna osoba privatnog prava – 
društvo s ograničenom odgovornošću, 
zadruga, ….“  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Postavili smo upit što se podrazumijeva 
„pravna osoba privatnog prava“ – da li tu 
spadaju trgovačka društva (d.o.o.) čiji vlasnik 
je jedinica lokalne samouprave. Odgovor 
nismo dobili.  
  
  
 
 
S druge strane kod popunjavanja obrasca A  u 
sustavu MIS – pod „Vrsta pravnog subjekta“ 
dozvoljen je unos slijedećih vrijednosti: „Tijela 
javne vlasti / JLP(R)S / Ostala tijela javnog 
prava / Privatni profitni sektor / Privatni 
neprofitni sektor“ 
 
POSTAVLJA SE PITANJE TKO MOŽE BITI 
PRIJAVITELJ PROJEKTA? 
  
Samo privatni sektor (profitni i neprofitni), da 
li jedinica lokalne samouprave ili trgovačko 
društvo (d.o.o.) koje je osnovao Grad? 
 

Iako nije naveden kao uvjet prihvatljivosti 
Prijavitelja za Prijavu na predmetni Poziv, 
kriterij br. 6. SRDP-a relevantan je kao 
smjernica za predmetni Poziv te će ga se 
uzeti u obzir prilikom postupka procjene1 i 
bit će dio uvjeta za buduće Pozive u okviru 
Specifičnog cilja 9.v.1 Povećanje broja i 
održivosti društvenih poduzeća i njihovih 
zaposlenika, OPULJP-a 2014.-2020. 
 
Iz dostupnih informacija u okviru vašeg 
pitanja na predmetni Poziv vaše se 
poduzeće, može javiti kao prijavitelj na 
skupinu 1. međutim ukoliko gore navedena 
definicija jest relevantna za vaše poduzeće 
biti će sukladno i ocijenjena a u budućim 
Pozivima u kojima planiramo uvesti i ovaj 
kriterij SRDP-a neće biti prihvatljivo. 
 
Ukoliko predmetno trgovačko društvo 
sadrži u sebi prenesene javne ovlasti, 
jedinica lokalne samouprave, onda je ono 
pravna osoba javnog prava. 
 
 
 
 
 
 
kod popunjavanja obrasca A  u sustavu MIS 
– pod „Vrsta pravnog subjekta“ ostala tijela 
javnog prava 
 
 
 
 
 
Sukladno izmjeni natječajne dokumentacije 
od 4. kolovoza u točci 2.2.1. Prihvatljivi 
Prijavitelji Uputa za prijavitelje_Prvi 
ispravak izvršene su dorade7izmjene te sada 
glasi; 
Skupina 1.  
 
1. Prijavitelj mora djelovati kao društveni 
poduzetnik, odnosno minimalno ispunjavati 
kriterij br. 2. propisanih kriterija za 
društvene poduzetnike definiran Strategijom 
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razvoja društvenog poduzetništva u 
Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015.-
2020., (SRDP) koji glasi: 
 
Društveni poduzetnik obavlja djelatnost 
proizvodnje i prometa roba, pružanja 
usluga ili obavlja umjetničku djelatnost 
kojom se ostvaruje prihod na tržištu, te koja 
ima povoljan utjecaj na okoliš, doprinosi 
unapređenju razvoja lokalne zajednice i 
društva u cjelini. 
 
2. te mora ispunjavati sljedeće uvjete: 
 

a) biti pravna osoba privatnog prava – 
trgovačko društvo, zadruga (neprofitnog 
karaktera), udruga, zaklada, koja obavlja 
gospodarsku djelatnost u Republici 
Hrvatskoj te isto ima utvrđeno u svojem 
temeljnom aktu iz kojeg je razvidno 
poslovanje prema načelima društvenog 
poduzetništva navedenog u kriteriju br. 2. 
SRDP-a; 

b) Prijavitelj treba biti upisan u 
odgovarajući registar najmanje mjesec dana 
prije roka za podnošenje prijave te u 
Republici Hrvatskoj obavljati registriranu 
djelatnost odnosno imati sjedište u 
Republici Hrvatskoj; (Prijavitelj i ako je 
primjenjivo, svaki projektni Partner mora u 
prijavi priložiti presliku dokaza o 
registraciji te presliku akta o osnivanju ili 
drugog odgovarajućeg temeljnog akta iz 
kojega je razvidno djelovanje pravne 
osobe); 

c) imati plaćene sve poreze i druga 
obvezna davanja u skladu s nacionalnim 
zakonodavstvom dospjele za plaćanje 
(Prijavitelj i ako je primjenjivo svaki 
projektni Partner, mora u prijavi priložiti 
Potvrdu Ministarstva financija/Porezne 
uprave o nepostojanju javnog duga po 
osnovi javnih davanja koja mora biti izdana 
u razdoblju od dana raspisivanja Poziva do 
dana prijave na Poziv); 

d) nije u postupku predstečajne 
nagodbe, stečajnom postupku, postupku 
zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u 
postupku likvidacije; 

e) nije prekršio odredbe o namjenskom 
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korištenju sredstava iz Europskog 
socijalnog fonda i drugih javnih izvora. 

 
3. Za potrebe prijave sukladno uvjetu a) 
odnosno b) točke 2. dokaz djelovanja 
pravne osobe podrazumijeva dostavu 
dokumenata za organizaciju osnivača i za 
izdvojenu pravnu osobnost a čiji akti  
skupno dokazuju djelovanje sukladno 
navedenom kriteriju br. 2. SRDP-a. 

 
Skupina 2. 
 
1. Prijavitelj koji u trenutku prijave ne 
djeluje kao društveni poduzetnik, ali 
provedbom projekta planira postati 
društveni poduzetnik ili obavljati 
gospodarsku djelatnost prema gore 
navedenom kriteriju br. 2. definiranom 
SRDP-om,  za društvenog poduzetnika,  
 
2.  te mora ispunjavati sljedeće uvjete: 
 

a) biti pravna osoba privatnog prava – 
zadruga (neprofitnog karaktera), udruga, 
koja obavlja djelatnost u Republici 
Hrvatskoj te isto ima utvrđeno u svojem 
temeljnom aktu; 

b) Prijavitelj treba biti upisan u 
odgovarajući registar najmanje mjesec dana 
prije roka za podnošenje prijave te u 
Republici Hrvatskoj obavljati registriranu 
djelatnost odnosno imati sjedište u 
Republici Hrvatskoj (Prijavitelj i ako je 
primjenjivo svaki projektni Partner mora u 
prijavi priložiti presliku dokaza o 
registraciji te presliku akta o osnivanju ili 
drugog odgovarajućeg temeljnog akta iz 
kojega je razvidno djelovanje pravne 
osobe); 

c) imati plaćene sve poreze i druga 
obvezna davanja u skladu s nacionalnim 
zakonodavstvom dospjele za plaćanje 
(Prijavitelj i ako je primjenjivo svaki 
projektni Partner, mora u prijaviti priložiti 
Potvrdu Ministarstva financija/Porezne 
uprave o nepostojanju javnog duga po 
osnovi javnih davanja koja mora biti izdana 
u razdoblju od dana raspisivanja Poziva do 
dana prijave na Poziv; 
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d) nije u postupku predstečajne nagodbe, 
stečajnom postupku, postupku zatvaranja, 
postupku prisilne naplate ili u postupku 
likvidacije; 

e) nije prekršio odredbe o namjenskom 
korištenju sredstava iz Europskog 
socijalnog fonda i drugih javnih izvora. 
 

57.  
Molim Vas ako me možete uputiti na koji 
način da dođemo do prijavnog obrazca A, 
pošto na web stranici (https://scf-
wf.mrrfeu.hr/ap) taj natječaj nije vidljiv. 

Link za Prijavni obrazac A dostupan je u 
Uputi za prijavitelje na posljednjoj stranici. 
https://esif-wf.mrrfeu.hr/ 
 
 Natječajna dokumentacija dostupna je na 
www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr 
  

58.  
Da li je u sklopu poziva UP.02.3.1.01 
„Poticanje društvenog poduzetništva“ 
prihvatljivo pokretanje poljoprivredne 
djelatnosti, konkretno pčelarstva? 

U okviru izmjena natječajne dokumentacije 
od 4. kolovoza 2016.g u točci  3.3. 
Prihvatljive aktivnosti, Uputa za 
prijavitelje_Prvi ispravak, dio aktivnosti za 
obje skupine proširen je i dorađen radi 
boljeg razumijevanja. Pokretanje 
poljoprivredne djelatnosti prihvatljivo je u 
okviru iskazanih aktivnosti uz poštivanje 
uvjeta i granica maksimalne potpore 
propisanim u okviru članaka 4 i 6. 
Izmijenjenog  Programa dodjele potpora 
male vrijednosti za poticanje društvenog 
poduzetništva a koji se tiču poljoprivredne 
djelatnosti 

59.  
Vezano za prihvatljivost prijavitelja na natječaj 
za poticanje društvenog poduzetništva, molim 
odgovor na pitanje dali je prihvatljiv prijavitelj 
strana udruga koja ima registriranu podružnicu 
u Hrvatskoj i upisana je u Registar stranih 
udruga u Republici Hrvatskoj? 

 
Strana udruga nije prihvatljiv Prijavitelj za 
ovaj Poziv. 

60.  
1) Prihvatljivost prijavitelja:  
 
Vezano na definiciju društvenog poduzeća (str. 
19. Uputa) gdje stoji ,, Društveni poduzetnik 
obavlja (...) djelatnost kojom se ostvaruje 
prihod na tržištu ”. Naime, na savjetovanju 
govorilo se o potrebi da je gospodarska 
djelatnost upisana u  statut/akt, ali, koliko se 
sjećam, nije bilo riječi o ostvaruju  prihoda. S 
obzirom da većina udruga djeluje neprofitno i 
uglavnom nemaju zaradu po djelatnosti koja 
je definirana gospodarskom  u njihovom 
statutu, zanima me da li su takve udruge 

1. Temeljem članka 31. Zakona o udrugama  
 
(1) Udruga obavlja gospodarske djelatnosti 
ako je to propisano statutom, a sukladno 
posebnim propisima kojima se uređuju 
uvjeti za obavljanje te vrste djelatnosti. 
 
(2) Gospodarske djelatnosti udruga može 
obavljati pored djelatnosti kojima se 
ostvaruju njezini ciljevi utvrđeni statutom, 
ali ih ne smije obavljati radi stjecanja dobiti 
za svoje članove ili treće osobe. Ako u 
obavljanju gospodarske djelatnosti udruga 
ostvari višak prihoda nad rashodima, on se 
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prihvatljivim prijaviteljima?  
 
 
 
 
 
2) Prihvatljivost partnera: 
Na str. 21. Uputa stoji: ,,Partneri moraju 
ispunjavati sve uvjete prihvatljivosti kao i 
prijavitelj iz poglavlja 2.2.1. (izuzev točke 1.) 
(...)”  
Zanima me što je točno točka 1. u navedenom 
poglavlju? 2.2.1. započinje definicijom 
Skupine 1. i Društvenog poduzetnika te se na 
navedeno nastavlja niz stavki koje moraju biti 
zadovoljene. Za pretpostaviti je da je 
isključenje ,,točke 1” zapravo isključenje 
potrebe da partner bude, u trenutku prijave, 
društvenim poduzetnikom. Molim Vas da za 
potvrdu/pojašnjenje ove stavke. 
 
 

mora sukladno statutu udruge koristiti 
isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih 
statutom.  
Udruge su prihvatljivi prijavitelji na ovaj 
Poziv. 
 
2. Sukladno izmjeni natječajne 
dokumentacije od 4. kolovoza u dijelu točke 
2.2.2. Prihvatljivost Partnera, Uputa za 
prijavitelje_Prvi ispravak a koji sada glasi ; 
Partner(i) mora(ju) ispunjavati sve uvjete 
prihvatljivosti kao i Prijavitelj iz poglavlja 
2.2.1. izuzev ako je primjenjivo, točke 1. i 
točke 2. vrsta pravne osobnosti, ne smiju 
postojati zapreke navedene u poglavlju 
2.2.3. te su pojedinačno obvezni dokazati da 
ne postoji razlog za isključenje…  
Partner ne mora biti društveni poduzetnik 
niti prilikom prijave na projekt niti je dužan 
osnovati društveno poduzeće ili registrirati 
gospodarsku djelatnost do kraja provedbe 
projekta ako nije primjenjivo što je vidljivo 
iz navedenih propozicija uvjeta za Partnere. 

61.  
1. Koji Statut udruga prilaže 

dokumentaciji ukoliko je Skupština Udruge 
donijela novi statut sukladno Zakonu o 
udrugama, a Statut još nije stupio na snagu jer 
još nije upisan u Registar udruga? 
Naime, Statut je uredno predan u propisanom 
roku nadležnom tijelu, ali obrada Statuta još 
nije završena, tako da Udruga trenutno posluje 
prema „starom“ statutu. Radi se o udruzi na 
području Grada Zagreba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Sukladno izmjeni natječajne 
dokumentacije od 4. kolovoza u točci 
2.2.1..Prihvatljivost prijavitelja na str 19. 
Uputa za prijavitelje_Prvi ispravak 
pridodan je slijedeći tekst; 
 
Za obje skupine Prijavitelja: 
Ukoliko je Prijavitelj udruga, ista mora biti 
ažurna i djelotvorna u odnosu na 
odgovarajuće zakonske obveze (npr. važeći 
mandat osobe ovlaštene za zastupanje, 
usklađenost Statuta sa Zakonom o 
udrugama), što će Nacionalna zaklada za 
razvoj civilnoga društva provjeriti uvidom u 
Registar udruga RH. Ukoliko se utvrdi da 
udruga nije ažurna u ispunjavanju 
zakonskih obveza, smatrat će se da nije 
zadovoljila osnovne uvjete Poziva. 
(u iznimnim slučajevima, kada usklađivanje 
sa zakonskim propisima nije izvršeno zbog 
sporosti administracije, a u Registru je 
vidljiva predaja zahtjeva za 
usklađivanje/upis promjena, Nacionalna 
zaklada za razvoj civilnoga društva će to 
uvažiti)  
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2. Da li je nužno da voditelj projekta bude 
zaposlenik organizacije u trenutku 
prijave projekta? Može li se voditelj 
projekta zaposliti tek po odobrenju 
sredstava? Ako da, mora li voditelj 
projekta biti zaposlen na puno radno 
vrijeme ili može i na manje (pola 
radnog vremena, ¼ radnog vremena)? 

 

2. Voditelj projekta ne mora biti zaposlenik 
organizacije, no identitet voditelja projekta 
mora biti poznat u trenutku prijave na Poziv 
budući da su potencijalni prijavitelji 
obavezni priložiti životopis voditelja 
projekta u Europass formatu. 
Voditelj projekta ne mora biti zaposlen na 
puno radno vrijeme. 
 
 
 

62.  
1. Jesu li studentske udruge prihvatljivi 
prijavitelji projekta u skupini 2? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Sukladno izmijenjenoj natječajnoj 
dokumentaciji od 4. kolovoza 2016.g. te 
Sukladno konceptu i namjeni ovog Poziva, 
(pojašnjenog u točci 1.4 Svrha i cilj Poziva 
na dostavu projektnih prijedloga, Uputa za 
prijavitelje_Prvi ispravak te pridodanim 
pojašnjenjima u okviru iste točke na str. 
10/11, tablica s definicijama ciljanih 
skupina,) isti je posljedično limitiran 
opsegom aktivnosti i obuhvaćenih 
prihvatljivih ciljanih skupina. Nastavno    
studentske  udruge nisu prihvatljiv 
prijavitelj u sklopu ovog Poziva, ali su 
prihvatljiv Partner ili jedan od Partnera (uz 
zadovoljavanje uvjeta za iste sukladno točci 
2.2.2. Prihvatljivost Partnera, Uputa za 
prijavitelje_Prvi ispravak,)  za element 4., 
za skupinu 1. Osmišljavanje i provedba 
informativnih i promotivnih aktivnosti u 
području društvenog poduzetništva. 
 
U slijedećem Pozivu ovakvog tipa, za 
studentske udruge biti će pridodane dodatne 
aktivnosti a koje će odgovarati poticanju 
njihove djelatnosti kao što je i navedeno u 
okviru liste aktivnosti Specifičnog cilja 
9.v.1. OPULJP-a a na osnovu kojih se 
kreiraju pojedinačni Pozivi. 
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2. Jesu li subjekti j.d.o.o. prihvatljivi 
prijavitelji projekta u skupini 1? 
 
 
 
 
3. Jesu li unutar projekta skupine 2 prihvatljivi 
troškovi za studijske posjete? 

2. U skladu s izmjenama natječajne 
dokumentacije od 4. kolovoza 2016.g. u 
točci 2.2.1. Prihvatljivi prijavitelji, Uputa 
za prijavitelje_Prvi ispravak,  j.d.o.o 
prihvatljivi su prijavitelji za Skupinu 1. 
 
3. U skladu s izmjenama natječajne 
dokumentacije od 4. kolovoza 2016.g. u 
točci 3.3. Prihvatljive aktivnosti Uputa za 
prijavitelje_Prvi ispravak, za skupinu 2, 
studijski posjeti prihvatljiva su aktivnost  

63.  
1.  S obzirom da postoje neke socijalne tvrtke u 

RH koje su osnovane od strane udruga te 
žele graditi svoje kapacitete te imaju 
adekvatne reference, primjećujemo da su 
subjekti j.d.o.o. izostavljeni iz natječaja?  

 
 
2.  Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju, 

zakon definira i LOKALNE i regionalne 
razvojne agencije kao potporne razvojne 
institucije te s naglaskom da su regionalne 
razvojne agencije prihvatljivi partneri u 
natječaju, sukladno navedenom Zakonu bi 
bilo potrebno uključiti i LOKALNE 
razvojne agencije?  

 
3.  Iako nije navedeno u Skupini 2 u opisu 

projektnih aktivnosti – u razvoju poslovnih 
ideja potrebno je provesti i osposobljavanje 
potencijalnih budućih zaposlenika socijalne 
tvrtke (nezaposlenih osoba) može li se ta 
aktivnost osposobljavanja provesti u okviru 
razvoja poslovnih ideja ili osposobljavanje 
za rukovanje strojem u okviru Skupine 2?  

 

 
1. U skladu s izmjenama natječajne 
dokumentacije od 4. kolovoza 2016.g. u 
točci 2.2.1. Prihvatljivi prijavitelji, Uputa 
za prijavitelje_prvi ispravak,  j.d.o.o 
prihvatljivi su prijavitelji za Skupinu 1 te 
kao Partneri. 
 
2. Lokalne i regionalne razvojne agencije su 
prihvatljivi Partneri za ovaj Poziv. 
 
 
 
 
 
 
 
3. U skladu s izmjenama natječajne 
dokumentacije od 4. kolovoza 2016.g. u 
točci 3.3. Prihvatljive aktivnosti Uputa za 
prijavitelje_Prvi ispravak za skupinu 2. 
izobrazba o poslovanju i razvoju društvenog 
poduzetništva prihvatljiva je za 
osposobljavanje članova udruge koja 
provodi projekt u okviru aktivnosti  širenja 
opsega usluga i proizvoda na lokalnom 
tržištu za Skupinu 2 sukladno tablici 
pokazatelja  u točci 1.5. Uputa za 
prijavitelje_Prvi ispravak. 
 
Članovi udruge ili zadruge (tj. nezaposleni  
ili volonteri (čiji je status na tržištu rada 
također nezaposleni) doprinose pokazatelju 
COO1, nezaposleni uključujući dugotrajno 
nezaposlene. 
 
Prijavitelj mora osigurati da su sudionici u 
projektnim aktivnostima pripadnici ciljane 
skupine, a za koje će ukoliko bude izabran, 
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u ulozi Korisnika, biti obvezan osigurati 
dokaze o njihovoj pripadnosti ciljnim 
skupinama, prilaganjem dokumenata 
navedenih u točci 1.4 Svrha i cilj Poziva na 
dostavu projektnih prijedloga, tablica, na str 
10/11., Uputa za prijavitelje_Prvi ispravak, 
a koja je dorađena s pojašnjenjima u okviru 
izmjena natječajne dokumentacije od 4. 
kolovoza 2016.g.  
 

64.  
Jesu li troškovi potrebni za osnivanje i 
pokretanje društvenog poduzeća prihvatljivi 
troškovi?  

Troškovi za osnivanje i pokretanje 
društvenog poduzeća nisu prihvatljivi 
troškovi u sklopu ovog Poziva. 

65.  
Jedna udruga iz Fažane (Istarska županija) 
zainteresirana je za prijavu na predmetni 
natječaj pa nas zanima planiraju li se radionice 
održati i u Puli, te u kojem terminu? 
U kojim se gradovima osim objavljeni 
planiraju održati naredne radionice, te planirate 
li možda objaviti video radionica ili omogućiti 
direktan prijenos uživo? 

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je 
u suradnji s Nacionalnom zakladom za 
razvoj civilnoga društva organiziralo  
informativne radionice za potencijalne 
prijavitelje u Dubrovniku, Splitu, Šibeniku, 
Rijeci, Zadru, Slavonskom Brodu, Osijeku, 
Čakovcu i Zagrebu. U ponedjeljak (1. 
kolovoza 2016.) održana je posljednja 
radionica u nizu, u Velikoj Gorici. 
U sklopu ovog Poziva nisu objavljivane 
video radionice. Sve prezentacije s 
informativnih radionica dostupne su na 
internetskim stranicama www.esf.hr i 
www.strukturnifondovi.hr 

66.  
1. U projektu planiramo kupovinu alata koji 
nam je trošak nužan za upravljanje projektom, 
ali je  ujedno neophodan za poslovanje, 
odnosno predstavlja dio općeg poslovanja 
prijavitelja – navodimo li ovaj trošak pod 
izravni ili neizravni trošak? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. sukladno izmjenama natječajne 
dokumentacije od 4. kolovoza točka 4.1.1 
Prihvatljivi izdaci (4) Uputa za 
prijavitelje_Prvi ispravak, glasi; (i vrijedi za 
obje skupine) 
Troškovi nabave opreme su prihvatljivi 
trošak ukoliko se jasno mogu  povezani s 
projektnim  aktivnostima (tzv. ''mekim 
mjerama'' - izobrazba, usavršavanje, 
edukacije, osposobljavanja), odnosno 
ukoliko doprinose ostvarenju ciljeva 
projekta. Veće kapitalne investicije nisu 
prihvatljivi trošak u sklopu ovog Poziva. 
Vrijednost kupnje opreme, ne smije 
premašiti 30% svih prihvatljivih troškova 
projekta. Kupnja je prihvatljiva samo u 
slučaju da je utemeljena u projektnim 
aktivnostima i potrebna za postizanje 
ciljeva projekta. 
Također, u sklopu provedbe projekta 
dopuštena je adaptacija prostora koja ne 
smije premašiti 30% svih prihvatljivih 



Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava     Poziv na dostavu projektnih prijedloga ''Poticanje društvenog poduzetništva'' 
Uprava za upravljanje operativnim programom Europske unije                 Broj Poziva: UP.02.3.1.01 
Odjel za pripremu i provedbu projekata iz područja društvenog poduzetništva          Odgovori na pitanja, 1. krug, 12.08.2016. 

41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ako ga prijavimo pod neizravni trošak – 
hoćemo li morati opravdavati njegovu 
kupovinu, odnosno dokazivati trošak ili taj 
trošak može biti dio paušalnog neizravnog 
troška koji nije potrebno dokazivati? 
 

troškova projekta.  
Adaptacija prostora prihvatljivi je trošak 
ukoliko se jasno može povezati s projektnim 
(mekim mjerama) aktivnostima, odnosno 
ukoliko doprinose ostvarenju ciljeva 
projekta. Ukoliko je planirana kupnja 
opreme i adaptacija prostora, navedene 
aktivnosti u iznosu ne smiju zajedno 
premašiti 30% svih prihvatljivih troškova 
projekta. 
Nabava opreme predstavlja izravan trošak 
 
 Sukladno izmjenama natječajne 
dokumentacije od 4. Kolovoza 2016.g. u 
okviru točke 4.1.1 Prihvatljivi izdaci,Uputa 
za prijavitelj_prvi ispravak nije predviđena 
upotreba pojednostavljenih troškovnih 
opcija. 
 

67.  
Je li jdoo prihvatljiv prijavitelj? 
 
 
 
 
Kako odrediti trošak plaće sudionika na 
projektu (npr. voditelja projekta)? Prema 
prosjeku struke ili prema trenutnoj plaći 
djelatnika? Prema čemu specificirati trošak 
plaće osobe koja će biti zaposlena na projektu, 
a trenutno nije zaposlena? 
·  Priznaju li se autorski ugovori ili ugovori o 
djelu kao prihvatljiva trošak ako se angažira 
nekog da odradi neku od aktivnosti na 
projektu.  
·  Za izradu promotivne snimke / videa, može 
li se vršiti plaćanje preko autorskog ugovora ili 
plaćanje mora ići putem fakture? 
·   
 
U kojem periodu se mjere pokazatelji projekta? 
· 
 
  Koji pokazatelji ulaze u ugovornu obvezu 
prijavitelju? Kako mjerite iste? 
 
 
 
 
·  Prema kojem pravilu se provodi nabava? 

1. U skladu s izmjenama natječajne 
dokumentacije od 4. kolovoza 2016.g. u 
točci 2.2.1. Prihvatljivi prijavitelji, Uputa 
za prijavitelje_Prvi ispravak, j.d.o.o 
prihvatljivi su prijavitelji za Skupinu 1. 
 
2.3. U skladu s izmjenama natječajne 
dokumentacije od 4. kolovoza 2016.g. u 
točci točke 4.1.2 Neprihvatljivi izdaci, 
Uputa za prijavitelje_Prvi ispravak, 
ponuđen je link dokumenta - Uputa o 
prihvatljivosti troškova plaća i troškova 
povezanih s radom u okviru Europskog 
socijalnog fonda u Republici Hrvatskoj 
2014. – 2020. stoga vas na isti upućujemo 
http://www.esf.hr/wordpress/wp-
content/uploads/2015/02/Uputa-o-
prihvatljivosti-troškova-plaća-i-povezanih-
troškova_2014.-2020..pdf ) 
 
 
4. Pokazatelji projekta se mjere za period 
trajanja projekta, u ovom slučaju 12 
mjeseci. 
5. Sukladno izmjenama natječajne 
dokumentacije, od 4.kolovoza  u okviru 
točke 1.4 i 1.5. Uputa za prijavitelje_Prvi 
ispravak, dodatno je objašnjen dio oko 
praćenja pokazatelja. 
 
6.7.8. Javna nabava se provodi prema 
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·  Može li se nabava provesti prije početka 
projekta ili tek po potpisu ugovora? 
·  Treba li projektu priložiti ponude? 
·   
 
 
 
 
Je li potrebna revizija projekta  
· 
 
 
 
 
 
 
 
  Kako se vrši isplata? Koji % se može dobiti 
unaprijed?  
·  Traži li se za plaćanje unaprijed garancija 
banke? 
 
 
 
 
·  Poduzeće koje pruža usluge glazbene 
izobrazbe provelo bi aktivnost izobrazbe 
potencijalnih zaposlenika za pružanje tih 
usluga. Je li to prihvatljiva aktivnost? 
Prijavitelj  
 
·  Da bi provelo edukaciju nezaposlenih 
glazbenika za određeni program, potrebno je 
nabaviti određene muzičke instrumente – 
prijavitelj je postojeći jdoo (znači iz Skupine 
1). Je li nabavka takvih instrumenata 
prihvatljiv trošak? 
 

postupcima nabave za osobe koje nisu 
obveznici Zakona o javnoj nabavi. (Postupci 
nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona 
o javnoj nabavi (Prilog 4) i Obrazac Plana 
nabave (Prilog 5) dio su natječajne 
dokumentacije). 
 
 
9. Ukoliko mislite na revizije od strane 
nadležnih tijela u sustavu, ista se vrši 
sukladno internim procedurama Tijela u 
sustavu ESF-a. 
Ukoliko mislite na usluge vrednovanja 
(evaluacije) projektnih aktivnosti 
prihvatljiva je aktivnost ako je predviđeno 
projektom. 
 
10.11 Predujam se isplaćuje u iznosu od 
40%. ukupnih prihvatljivih troškova 
projekta čija se visina, instrumenti uvjeti i 
rokovi dostave zahtjeva za nadoknadom 
sredstava i plaćanja utvrđuju u okviru 
Posebnih i Općih uvjeta ugovora.  
 
12. Ukoliko poduzeće odgovara svim 
uvjetima skupine 1 u skladu s izmjenama 
natječajne dokumentacije od 4. kolovoza 
2016.g. u točci 2.2.1. Prihvatljivi 
prijavitelji, Uputa za prijavitelje _Prvi 
ispravak, aktivnost je prihvatljiva. 
  
13. Sukladno izmjenama natječajne 
dokumentacije od 4. kolovoza točka 2016.g. 
4.1.1 Prihvatljivi izdaci (4) Uputa za 
prijavitelje_Prvi ispravak glasi;(i vrijedi za 
obje skupine)  
Troškovi nabave opreme su prihvatljivi 
trošak ukoliko se jasno mogu  povezani s 
projektnim  aktivnostima (tzv. ''mekim 
mjerama'' - izobrazba, usavršavanje, 
edukacije, osposobljavanja), odnosno 
ukoliko doprinose ostvarenju ciljeva 
projekta. Veće kapitalne investicije nisu 
prihvatljivi trošak u sklopu ovog Poziva. 
Vrijednost kupnje opreme, ne smije 
premašiti 30% svih prihvatljivih troškova 
projekta. Kupnja je prihvatljiva samo u 
slučaju da je utemeljena u projektnim 
aktivnostima i potrebna za postizanje 
ciljeva projekta. 
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Također, u sklopu provedbe projekta 
dopuštena je adaptacija prostora koja ne 
smije premašiti 30% svih prihvatljivih 
troškova projekta.  
Adaptacija prostora prihvatljivi je trošak 
ukoliko se jasno može povezati s projektnim 
(mekim mjerama) aktivnostima, odnosno 
ukoliko doprinose ostvarenju ciljeva 
projekta. Ukoliko je planirana kupnja 
opreme i adaptacija prostora, navedene 
aktivnosti u iznosu ne smiju zajedno 
premašiti 30% svih prihvatljivih troškova 
projekta.  
 

68.  
Prošli tjedan 18. srpnja 2016., sam sudjelovao 
na radionici koju ste organizirali u Zagrebu. 
Zanima me kada će biti dostupne prezentacije 
sa radionice, izmijenjene upute i pojašnjenje u 
vezi da li na projektu mogu sudjelovati i oni 
koji nemaju zaposlene u svojim 
organizacijama, te da li će se kroz projekt moći 
educirati npr. članovi udruga ili samo oni koji 
su zaposleni.  
Hoće li navedeno biti objavljeno na vašim 
stranicama na istom mjestu di se nalazi i 
natječaj za projekt ili negdje drugdje? 

Izmjene natječajne dokumentacije i 
prezentacije koje su održane na 
informativnim radionicama dostupne su na 
internetskim stranicama www.esf.hr i 
www.strukturnifondovi.hr. 
 
U skladu s izmjenama natječajne 
dokumentacije od 4. kolovoza 2016.g. 
doradama u točci 3.3. Prihvatljive aktivnosti 
Uputa za prijavitelje_Prvi ispravak, za 
skupinu 1., omogućeno je Jačanje 
kapaciteta zaposlenika i članova postojećih 
društvenih poduzeća kroz programe 
osposobljavanja i usavršavanja te za 
skupinu 2 Razvoj poslovnih ideja i planova 
za pravne osobnosti koje se žele baviti 
društvenim poduzetništvom kroz izobrazbu 
svojih članova. 

69.  
Naime, kako u Statutu imamo definiranu 
gospodarsku djelatnost te ciljem osnivanja i 
opisanim djelatnostima smo usmjereni na 
djelovanje socijalnog /društvenog 
poduzetništva, no do sada nismo uspjeli 
ostvariti prihod od prodaje naših usluga , niti 
imamo zaposlenika, da li se smatramo po toj 
definiciji društvenim poduzetnikom u sklopu 
skupine 1. ili pripadamo skupini 2 ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Prema informacijama iz vašeg pitanja s 
obzirom da u Statutu imate definiranu 
gospodarsku djelatnost te  ste ciljem 
osnivanja i opisanim djelatnostima  
usmjereni na djelovanje socijalnog 
/društvenog poduzetništva, prihvatljivi ste 
prijavitelj za Skupinu 1 u sklopu ovog 
Poziva. Također u skladu s izmjenama 
natječajne dokumentacije od 4. kolovoza 
2016.g.  u okviru točke 2.2.1. Prihvatljivi 
prijavitelji, za skupinu 2. na str. 18. Uputa 
za prijavitelje _Prvi ispravak, pridodan je 
tekst;  
 
U slučaju kada Prijavitelj već ima 
registriranu gospodarsku djelatnost 
(predviđenu Statutom/temeljnim aktom i/ili 
temeljem Rješenja Porezne uprave), no nije 
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Osim toga nije nam jasno da li partneri u 
projektu moraju biti društveni poduzetnici 
odnosno ako to nisu da li moraju kroz 
provedbu projekta to postati? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
da li JLS mogu biti partneri u projektu?  
 

započeo s provođenjem aktivnosti niti je 
ostvario prihod/dobit po toj osnovi, uvjet je 
da do kraja provedbe projekta pokrene tu 
aktivnost. 
 
Ukoliko je Prijavitelj zadruga, koji do 
prijave na ovaj Poziv nije poslovala kao 
društveni poduzetnik, uvjet je da se 
poslovna politika i praksa zadruge temelji 
na načelima kriterija br. 2. propisanog u 
SRDP-u, uvrsti i usvoji u okviru vlastitih 
akata/statuta do kraja provedbe projekta 
 
 
 
 
2. Sukladno izmjeni natječajne 
dokumentacije od 4. kolovoza 2016.g. u 
dijelu točke 2.2.2. Prihvatljivost Partnera, 
Uputa za prijavitelje_Prvi ispravak unesene 
su izmjene te sada glasi: 
Partner(i) mora(ju) ispunjavati sve uvjete 
prihvatljivosti kao i Prijavitelj iz poglavlja 
2.2.1. izuzev ako je primjenjivo, točke 1. i 
točke 2. vrsta pravne osobnosti, ne smiju 
postojati zapreke navedene u poglavlju 
2.2.3. te su pojedinačno obvezni dokazati da 
ne postoji razlog za isključenje. 
 
Partner ne mora biti društveni poduzetnik 
niti prilikom prijave na projekt niti je dužan 
osnovati društveno poduzeće ili registrirati 
gospodarsku djelatnost do kraja provedbe 
projekta ako nije primjenjivo  što je vidljivo 
iz navedenih propozicija uvjeta za Partnere. 
 
3. JLS su prihvatljiv Partner u sklopu ovog 
Poziva. 

70.  

1. Može li se podugovoriti upravljanje 
projektom? 

2. Mogu li osnivači društvenog poduzeća 
biti i pravne osobe koje nisu partnerske 
organizacije na projektu (u slučaju 
osnivanja zadruge za koju je zakonom 
propisan minimum od 7 osnivača)? 

 

 
 
1. Podugovaranje je prihvatljiva aktivnost 
za upravljanje projektom.  
 
2. U slučaju Skupine 2, prijavitelj mora biti 
osnivač ili jedan od osnivača budućeg 
društvenog poduzeća. Dakle, u slučaju 
osnivanja zadruge, mora biti jedan od 
osnivača, dok ostali osnivači ne moraju 
nužno biti Partneri na projektu. 
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3. Da li su nezaposlene osobe koje se bave 
poljoprivrednim djelatnostima 
prihvatljiva ciljna skupina? 

 

3. U sklopu ovog Poziva nezaposlene osobe 
koje se bave poljoprivrednim djelatnostima 
prihvatljiva su ciljna skupina. 

71.  
Nastavno na telefonski razgovor, ljubazno Vas 
molim da mi odgovorite da li projekt 
"Poticanje društvenog poduzetništva" kao 
prihvatljive troškove obuhvaća i određene 
inozemne djelatnosti koje suštinski pridonose 
radu Udruge pravnih profesionalaca na 
području RH koja se bavi razvojem i 
unapređenjem pružanja svih oblika besplatne 
pravne pomoći i s njima povezanim 
djelatnostima ugroženim skupinama građana, 
te preuzimanje cjelokupne pravne stečevine 
EU kao i međunarodne pravne prakse na 
području RH, kao i njegove učinkovite 
primjene (cilj i djelatnost detaljno razrađen 
Statutom udruge). Naime, između ostalih 
djelatnosti koje bi sustavno provodili kao 
neprofitna udruga, radi ostvarenja jednog od 
suštinskog cilja Udruge je kraće (do godinu 
dana stjecanja znanja i vještine) u inozemstvu 
na sveučilištu uz paralelnu praksu u srodnim 
inozemnim organizacijama i društvenim 
poduzećima, točnije na području Republike 
Njemačke (napominjem da se mnogo naših 
zakona naslanja upravo na zakone i praksu 
Republike Njemačke). 

Izuzev studijskih putovanja kao prihvatljive 
aktivnosti za Skupinu 1 i Skupinu 2, druge 
inozemne djelatnosti nisu prihvatljive 
aktivnosti u sklopu ovog Poziva.  

72.  
Molimo za informaciju da li se može na javni 
poziv Poticanje društvenog poduzetništva 
prijaviti poduzeće kojeg je osnovala jedinica 
lokalne samouprave i  čijeg je 100% vlasnik 
jedinica lokalne samouprave? 

Sukladno izmjeni natječajne dokumentacije 
od 4. kolovoza 2016.g. u dijelu točke 2.2.1. 
Prihvatljivi prijavitelji, na str. 19. Uputa za 
prijavitelje _Prvi ispravak, pridodan je tekst  
 
Za obje skupine Prijavitelja i ako je 
primjenjivo, Partnera: 
Kriterij br. 6. SRDP-a: ''Republika 
Hrvatska, jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave ili tijelo javne 
vlasti ne može biti isključivi osnivač 
društvenog poduzetnika“. 
Iako nije naveden kao uvjet prihvatljivosti 
Prijavitelja za Prijavu na predmetni Poziv, 
kriterij br. 6. SRDP-a relevantan je kao 
smjernica za predmetni Poziv te će ga se 
uzeti u obzir prilikom postupka procjene2 i 
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bit će dio uvjeta za buduće Pozive u okviru 
Specifičnog cilja 9.v.1 Povećanje broja i 
održivosti društvenih poduzeća i njihovih 
zaposlenika, OPULJP-a 2014.-2020. 
 
Iz informacija u okviru vašeg pitanja, Na 
predmetni Poziv vaše se poduzeće može 
javiti međutim uzimajući u obzir gore 
navedeno biti će sukladno i ocijenjeno a u 
budućim Pozivima neće biti prihvatljivo s 
obzirom da će  navedeni kriterij 6. postati 
dio uvjeta budućih Poziva. Isto tako 
poduzeće je prihvatljivo kao Partner za obje 
skupine. 

73.  

Da li može aplicirati    j.d.o.o., registrirano za 
poslovno savjetovanje , usluge upravljanja 
poslovanjem,  organiziranja poslovnih 
sastanaka i skupova, edukaciju zrakoplovnog 
osoblja itd.  s projektom edukacija  u cilju 
poticanja i razvijanja kompetencija na tržištu 
rada  - ciljana skupina branitelji   I nezaposleni 
mladi do 25. Godina,  i   ako može u koju 
skupinu se onda  svrstava shodno  objavljenom 
Sažetku poziva  (niže citirano) , s obzirom 
da  u opisu skupine 2. ne nalazim   j.d.o.o. ili 
d.o.o. 

 Quote: (…) 

 

 PRIHVATLJIVI TROŠKOVI : 

1. Ako je voditelj projekta ili drugi zaposlenik 
na projektu umirovljenik ( umirovljeni 
branitelj) i isplaćuje mu se honorar ( ugovor o 
djelu na 12 mjeseci)  da li taj trošk ulazi kao 
prihvatljivi trošak i u kojem omjeru ( brutto sa 
svim davanjima ili samo netto) ? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Prihvatljivi prijavitelji 
Prema informacijama iz vašeg upita, isto se 
odnosi na prihvatljivost u okviru skupine 1 
kao Partner ili kao Partner skupine 2. U 
skladu s izmjenama natječajne 
dokumentacije od 4. kolovoza 2016.g. u 
2.2.2. Prihvatljivi Partneri, Uputa za 
prijavitelje,Prvi ispravak, j.d.o.o prihvatljivi 
su kao Partneri za obje skupine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.PRIHVATLJIVI TROŠKOVI 
 
1.Trošak plaće voditelja projekta je 
prihvatljiv (bruto). S tim u vezi,  ali i 
pitanjima povezanim oko odabira i 
modaliteta uporabe ugovora o radu u skladu 
s izmjenama natječajne dokumentacije od 4. 
kolovoza 2016.g. u točci 4.1.2 
Neprihvatljivi izdaci, Uputa za 
prijavitelje_Prvi ispravak, ponuđen vam je 
link  na dokument Uputa o prihvatljivosti 
troškova plaća i troškova povezanih s 
radom u okviru europskog socijalnog fonda 
u republici hrvatskoj 2014. – 2020., stoga 
vas na isti upućujemo. 
http://www.esf.hr/wordpress/wp-
content/uploads/2015/02/Uputa-o-
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2.       Putni troškovi i troškovi vezani za 
službena putovanja u službi projekta i 
kotizacije za osposobljavanje  kod takvih 
osoba ( iz pitanja 1.)  – da li ulaze u prihvatljivi 
trošak? 

3.       Da li se untar ove mjere  može ugovoriti 
predujam  - metoda plaćanja  ( najnužnja  za 
početne aktivnosti – najam, oprema…) ili se 
primljenjuje samo nadoknada sredstava nakon 
što korisnik plati trošak . Vezano na to -  da li 
se plaća I dnevnica  zaposlenika može 
potraživati samo metodom nadoknade ? Tj. da 
li se primjenjuje odredbe Općih uvjeta iz 
Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstaava za 
projekte koje se financiraju iz Europskog 
socijalnog fonda u financijskom razdoblju 
2014-2020 

4.  Što se događa ako se projekt završi s manje 
sredstava od predviđenih i traženih  u 
aplikaciji? 

 5.      Kupnja vozila ( terensko, quad…)  koje 
bi se koristilo   izravno za provedbu projektnih 
aktivnosti  (zbog specifičnosti programa ) , 
konkretno za prijevoz polaznika tečaja i 
opreme  s lokaliteta na lokalitet , posebno u 
prirodi i mjestima gdje nema redovnog 
prijevoza  - može li se prihvatiti 
kao  prihvatljivi  trošak  sudjelovanja ciljanih 
skupina u projektnim aktivnostima  ( 70% 
obuke je na terenu)  ? Isto pitanje I za opremu 
za ciljane skupine ( ronilačka odijela, radio 
stanice….) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prihvatljivosti-troškova-plaća-i-povezanih-
troškova_2014.-2020..pdf 
 
 
2.Navedeni troškovi su prihvatljivi sukladno 
točci 4.1.1 Prihvatljivi izdaci, točka 1 Uputa 
za prijavitelje_Prvi ispravak 
 
 
 
3. Predujam iznosi 40% ukupnih 
prihvatljivih troškova projekta a čiji se iznos 
utvrđuje u okviru Posebnih uvjeta Ugovora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Uvjeti i slučajevi  smanjenja bespovratnih 
sredstava navedenih u Posebnim uvjetima 
ugovora, određuje se u okviru odredbi istog. 
 
5.S obzirom na opseg dodjele sredstava po 
projektu (400 000 - 800 000kuna) te 
sukladno izmjenama natječajne 
dokumentacije od 4. kolovoza 2016.g. točka 
4.1.1 Prihvatljivi izdaci (4) Uputa za 
prijavitelje_Prvi ispravak koji glasi; (vrijedi 
za obje skupine prijavitelja) 

Troškovi nabave opreme su prihvatljivi 
trošak ukoliko se jasno mogu  povezani s 
projektnim  aktivnostima (tzv. ''mekim 
mjerama'' - izobrazba, usavršavanje, 
edukacije, osposobljavanja), odnosno 
ukoliko doprinose ostvarenju ciljeva 
projekta. Veće kapitalne investicije nisu 
prihvatljivi trošak u sklopu ovog Poziva. 

Vrijednost kupnje opreme, ne smije 
premašiti 30% svih prihvatljivih troškova 
projekta. Kupnja je prihvatljiva samo u 
slučaju da je utemeljena u projektnim 
aktivnostima i potrebna za postizanje 
ciljeva projekta. 

Također, u sklopu provedbe projekta 
dopuštena je adaptacija prostora koja ne 
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LOKACIJA PROJEKTA : 

 1.       Planiramo aktivnosti u više županija  ( 
edukacije , okrugli stolovi, radionice ) – 
Šibensko-kninska, Zadarska, Ličko-senjska i 
Zagrebačka – da li se može taj model 
primIjeniti jer to nam je osnova projekta ( 
poticanje i razvijanje kompetencija potrebnih 
na tržištu rada  braniteljskih udruga, zadruga, 
OPG-va na području cijele Hrvatske ) ,ili se 
mora prijaviti samo jedna lokacija projekta? 

2.       Da li je prihvatljivi  trošak ako se 
aktivnost može obavljat u više lokacija  trošak 
najma ureda za administriranje projekta + 
svaki odvojeni trošak najma 
učionica/predavaonica u drugim lokacijama 

  

 SUKOB   INTERESA 

 1.      Može li voditelj projekta ili drugi 
djelatnik na projektu biti  angažiran  na istoj 
funkciji/ poslovima ili kao predavač  kod 

smije premašiti 30% svih prihvatljivih 
troškova projekta.  

Adaptacija prostora prihvatljivi je trošak 
ukoliko se jasno može povezati s projektnim 
(mekim mjerama) aktivnostima, odnosno 
ukoliko doprinose ostvarenju ciljeva 
projekta. Ukoliko je planirana kupnja 
opreme i adaptacija prostora, navedene 
aktivnosti u iznosu ne smiju zajedno 
premašiti 30% svih prihvatljivih troškova 
projekta. nabava vozila nije prihvatljiv 
trošak u sklopu ovog Poziva,  

Troškovi sudjelovanja ciljanih skupina u 
projektnim aktivnostima prihvatljivi su 
sukladno točci 4.1.1 Prihvatljivi izdaci, 
točka 2 Uputa za prijavitelje dok za  nabavu 
ostale opreme vrijede također gore 
navedena ograničenja.  
 
LOKACIJA 
 
1. Projekt se može odvijati na više lokacija 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Administriranje projekta može se vršiti 
samo na jednoj lokaciji. Troškovi najma 
prostora (uključujući troškove osvježenja) i 
opreme za izvođenje osposobljavanja ili za 
provedbu aktivnosti u projektu prihvatljivi 
su sukladno točci 4.1.1 Prihvatljivi izdaci, 
točka 3 b)  Uputa za prijavitelje_Prvi 
ispravak 
 
SUKOB INTERESA 
 
1.Prema dostupnim informacijama iz Vašeg 
pitanja, Voditelj projekta može biti 
angažiran npr. kao predavač na drugom 
projektu u sklopu istog Poziva ukoliko isto 
neće ometati izvršenje sukladno 
ugovorenim obvezama u oba projekta. 
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drugih prijavitelja na ovoj istoj  mjeri  ali s 
bitno  drugačijim projektom? 

 
74.  
Mi smo d.o.o. s ugostiteljskom djelatnošću koji 
već par mjeseci surađuje s Udrugom za Down 
sindrom te smo sukladno s time u razgovoru na 
radionici održanoj u Zadru potvrdili da 
spadamo u prvu skupinu bez obzira što 
nemamo registriranu djelatnost društvenog 
poduzetnika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nejasna nam je natuknica koja se tiče podjele 
dobiti poduzeća koje je društveno i koja se 
dijeli 75% i 15% s tim da se 75% reinvestira u 
poduzeće. 
 
S obzirom da realno ovaj projekt suradnje s 
djecom s Down sindromom ne donosi nikakav 
izravni dobitak već njih osposobljava za daljnji 
rad da li se ta podjela dobiti odnosi na  
cjelokupnu dobit poduzeća? Na dobit poduzeća 
za vrijeme trajanja projekta? ili dobit od 
projekta ukoliko je ista ostvarena? 

U sklopu ovog Poziva, osnovni kriterij koji 
će se uzeti u obzir je definiran Strategijom 
razvoja društvenog poduzetništva u 
Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015.-
2020., (SRDP) koji glasi: 
 
Društveni poduzetnik obavlja djelatnost 
proizvodnje i prometa roba, pružanja 
usluga ili obavlja umjetničku djelatnost 
kojom se ostvaruje prihod na tržištu, te koja 
ima povoljan utjecaj na okoliš, doprinosi 
unapređenju razvoja lokalne zajednice i 
društva u cjelini. 
Registracija društvenog poduzetnika bit će 
moguća kada bude u funkciji registar 
društvenih poduzetnika. Isti se planira 
izraditi kroz projekt Ministarstva rada i 
mirovinskoga sustava. 
 
 
Ovo je kriterij br. 4 SRDP-a, Sukladno gore 
navedenom. Isti nije naveden kao kriterij 
ovog Poziva. 

75.  
Sukladno raspisanom natječaju Društveno 
poduzetništvo molimo Vas da nam pojasnite 
pravo natječaja po de minimisu. 
Moje pitanje glasi odnosili se de minimis samo 
na projekte koji su ostvareni sukladno 
pravilima raspisanih natječaja male vrijednosti 
(du minimus) 
ili se to odnosi i na sve ostale natječaje koje je 
ostvarila određena organizacija, dakle neovisno 
o tome dali je projekt male vrijednost 

Sve de minimis potpore koje ste zaprimili u 
ovoj i dvije prethodne godine spadaju u de 
minimis potpore koje ste dužni prijaviti u 
sklopu ovog Poziva. Od nadležne institucije 
koja Vam je prethodno dala ovaj oblik 
potpore (u ovoj ili zadnje dvije fiskalne 
godine) ste dužni dobiti potvrdu da ste tu 
potporu zaprimili i u kojem iznosu, a koju 
ste dužni dostaviti prilikom prijave na 
Poziv, odnosno najkasnije do kraja 
provedbe projekta. 

76.  
1. Obzirom na popis zajedničkih 

pokazatelja, nije nam jasno kako aktivnosti u 

U skladu s izmjenama natječajne 
dokumentacije od 4. kolovoza 2016.g.,u 
točci 1.4. Svrha i cilj Poziva na dostavu 
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okviru Specifičnog cilja 3 informiranja i 

vidljivosti možemo povezati s ijednim od 

navedenih zajedničkih pokazatelja, od kojih 

projekt mora doprinijeti najmanje jednom. 

Naime  oni nisu usmjereni niti su konzistentni 

s ovim specifičnim ciljem. Stoga molimo 

pojašnjenje? 

 

2. Ukoliko se odlučimo na provedbu 

aktivnosti u okviru Specifičnog cilja 3, na koji 

zajednički pokazatelji bi se u tom slučaju 

odnosile aktivnosti Specifičnog cilja 3. Da li je 

dovoljno usmjeriti se u tom slučaju samo na 

specifičan cilj 3 ili ga je potrebno kombinirati s 

još jednim specifičnim ciljem?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nadalje, ukoliko prijavljujemo projekt 

u okviru Specifičnog cilja 3, da li bi izaberiva 

ciljna skupina primjerice bila studentska 

populacija, ili pak organizacije civilnog 

društva koje imaju potencijal za razvoj 

socijalnog poduzetništva i/ili opća populacija 

građana prema kojima bi aktivnosti 

informiranja i edukacije bile itekako značajne? 

 

 

 

 

Općenito  

4. U okviru Specifičnog cilja 2: „Poticati 

razvoj poslovanja postojećih i novih društvenih 

poduzeća“ na što se konkretno odnosi termin 

nova društvena poduzeća? Jesu li to već 

registrirana nova poduzeća ili u tu kategoriju 

projektnih prijedloga Uputa za 
prijavitelje_Prvi ispravak, dorađen je tekst 
specifičnih ciljeva kako bi bili jasniji i sada 
glase: 
 
1. Podupirati poslovanje te unaprijediti 
znanja i vještine zaposlenika i članova 
postojećih  društvenih poduzeća putem 
specijaliziranih oblika osposobljavanja i 
obrazovanja; 
2. Poticati razvoj i poslovanje pravnih 
osobnosti koje se žele baviti društvenim 
 poduzetništvom;  
3. Povećati vidljivost društvenog 
poduzetništva putem aktivnosti informiranja 
javnosti,  promocije i umrežavanja 
dionika 
 
1. 2. pokazatelj relevantan za spomenuti je 
specifični cilj, odnosno element 4, skupine 
1, CO23 broj mikropoduzeća te malih i 
srednjih poduzeća kojima je dana potpora 
(uključujući i zadružna poduzeća, poduzeća 
socijalne ekonomije) identificiran u okviru 
točke 1.5. pokazatelji tablica pokazatelja 
str.13. Uputa za prijavitelje_Prvi ispravak. 
Dovoljno je usmjeriti se na jedan od 
specifičnih ciljeva, tj, na element 4. Skupine 
1. 
 
3.Navedene ciljane skupine prihvatljive su 
kao ciljana populacija prema kojoj želite 
usmjeriti aktivnosti informiranja i edukacije. 
U okviru obuhvata ciljane populacije, nužno 
je usmjeriti aktivnosti informiranja, 
promocije a edukacije isključivo, i na 
ciljane skupine iz Poziva, nezaposlene, 
pripadnike ranjivih skupina u nepovoljnom 
položaju na tržištu rada, zaposlene i 
članove DP-ova 
 
 
 
 
 
 
 
4. U skladu s izmjenama natječajne 
dokumentacije od 4. kolovoza 2016.g.,u 
točci 1.4. Svrha i cilj Poziva na dostavu 
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spadaju i buduća potencijala društvena 

poduzeća? Na koji način ih određujemo, da li 

ih sami prepoznajemo prema kriterijima i 

definiciji Strategije ili postoji evidencija 

društvenih poduzeća koja je također 

predviđena Strategijom? 

 

 

 

 

5. Kod opisa prihvatljivih partnera navodi 

se kako „Partner treba biti upisan u 

odgovarajući registar najmanje mjesec dana 

prije roka za podnošenje prijave te u Republici 

Hrvatskoj obavljati registriranu djelatnost 

odnosno imati sjedište u Republici Hrvatskoj“. 

Nadalje, popis prihvatljivih aktivnosti pod 

točkom 5. navodi „Razmjena znanja i iskustva 

između postojećih društvenih poduzeća u RH i 

zemljama EU (umrežavanje društvenih 

poduzetnika na lokalnoj, regionalnoj i 

nacionalnoj razini, osnivanje tematskih skupina 

za suradnju i razmjenu dobrih praksi, 

organizacija studijskih putovanja u zemlji i 

inozemstvu).“ Zanima nas, budući da je kao 

prihvatljiva aktivnost navedena razmjena 

znanja i iskustva između postojećih društvenih 

poduzeća u RH i zemljama EU zašto inozemni 

partneri nisu prihvatljivi i postoji li mogućnost 

da budu?   

 

6. Upute za prijavitelje na str. 20. navode 

„Ukoliko je prijavitelj udruga ili zaklada koja 

nema prijavljenu gospodarsku djelatnost, uvjet 

je da se gospodarska djelatnost prijavi u tijeku 

provedbe projekta, što će do kraja provedbe 

projekta trebati dokazati dostavom rješenja o 

upisu gospodarske djelatnosti u odgovarajući 

registar, odnosno prijavi iste u Poreznu 

upravu.“ Nadalje, na str. 30. Uputa za 

prijavitelje navodi se „Projekt u pravilu ne 

smije ostvarivati izravan prihod od projektnih 

aktivnosti. Nije dopušteno ciljnim skupinama 

naplaćivati sudjelovanje u projektnim 

projektnih prijedloga, Uputa za 
prijavitelje_Prvi ispravak, te  dorađenim 
tekstom specifičnih ciljeva, preciznije cilj 2. 
podrazumijeva poduzeća koja će se 
registrirati u tijeku provedbe projekta ovog 
Poziva za skupinu 2. 
 Prepoznajemo ih sukladno osnovnom 
kriteriju Poziva  - SRDP krierij br.2 i 
njegovim načelima a  sukladno izmijenjenoj 
natječajnoj dokumentaciji Poziva, od 4. 
kolovoza 2016.g., odnosno u Prijavnom 
obrascu B_prvi ispravak, II podaci o 
projektu koji nisu sadržani u A obrascu u 
okviru točke 7 pobliže opisujete; 
  na koji način ćete kroz provedbu 
projektnih aktivnosti odnosno ubuduće u 
poslovanju primjenjivati načela društvenog 
poduzetništva odnosno na koji način ćete 
ispuniti kriterij br. 2 iz Strategije razvoja 
društvenog poduzetništva u RH te opišite 
inovativnost Vašeg pristupa poslovanju po 
načelima društvenog poduzetništva u 
odnosu na Vaše dosadašnje poslovanje 
uključujući i Vaš novi (ili unaprijeđeni) 
odnos prema razovju lokalne zajednice u 
kojoj djelujete: društveno-ekonomski razvoj 
i zaštita okoliša (za prijavitelje iz Skupine 
2). 
 
 
5. Inozemni Partneri nisu prihvatljivi, već  
razmjena iskustva za potrebe ovog Poziva 
podrazumijeva troškove odlaska u 
inozemstvo u okviru studijskih putovanja. 
Inozemna suradnja, omogućiti će se u 
budućim Pozivima OPULJP-a putem 
transnacionalne suradnje,  instrumenta koji 
u okviru nacionalnih (ESF) Poziva ili tzv. 
koordiniranih Poziva na nivou zemalja 
članica ima za cilj povezivanje putem 
partnerstva sa različitim aspektima 
prihvatljivih aktivnosti poput: istraživanja, 
studijskih posjeta, razmjene dobrih praksi, 
izrade priručnika, edukacije, razvoj 
inovativnih rješenja u suradnji s Partnerima, 
transfer i implementacija novih rješenja u 
pripremi i provedbi, itd. U vezi navedenih 
Poziva a koji se očekuju u 2017. godini biti 
ćete pravodobno obaviješteni na stranicama  
http://www.esf.hr/. 
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aktivnostima. Ako tijekom provedbe projekta 

ipak dođe do ostvarenja određenog izravnog 

prihoda, ukupan iznos bespovratnih sredstava 

će se umanjiti za iznos ostvarenog prihoda i to 

na temelju podnesenog završnog izvješća.“ 

Znači li to konkretno da gospodarske 

djelatnosti koje ćemo obavljati tijekom 

provedbe projekta, a od kojih nećemo ostvariti 

prihod budući da ih nećemo naplatiti od ciljane 

skupine, već će biti financirane iz sredstava 

projekta, trebamo prijaviti u Poreznu upravu za 

vrijeme trajanja projekta, obzirom na to da 

ćemo od obavljanja istih gospodarskih 

djelatnosti ostvarivati prihod tek nakon 

završetka provedbe projekta, kada ćemo ih 

naplaćivati od potencijalnih naručitelja. 

7. Upute za prijavitelje, na str. 11. kao 

ciljane skupine navode: nezaposleni, hrvatski 

branitelji i stradalnici iz Domovinskog rata, 

mladi, osobe s invaliditetom, voditelji i 

zaposlenici u društvenim poduzećima, 

pripadnici romske nacionalne manjine, javni 

službenici dok se u materijalima prezentacije s 

Predstavljanja Poziva ‘’Poticanje društvenog 

poduzetništva“ kao identificirane ciljane 

skupine navode: „Voditelji i zaposlenici u 

društvenim poduzećima, skupine u 

nepovoljnom položaju na tržištu rada (osobe s 

invaliditetom koje nisu uključene u tržište rada, 

hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, mladi, 

žene) školsko i fakultetsko osoblje, javni 

službenici“. Molimo objašnjenje kojeg popisa 

ciljanih skupina se trebamo pridržavati. 

 

 
6. S obzirom da za gospodarske djelatnosti 
koje će te obavljati tijekom provedbe 
projekta, od kojih nećete ostvarivati  prihod 
tj. nećete ih naplatiti od ciljane skupine, već 
će biti financirane iz sredstava projekta, ista  
se računovodstveno i financijski vode 
sukladno standardnim procedurama 
nacionalnog zakonodavstva nadležnim za 
poslovanje pravnih osobnosti u pitanju. 
 
7. Sukladno izmijenjenoj natječajnoj 
dokumentaciji od 4. kolovoza 2016.g., u 
djelu Točke 1.4. Svrha i cilj Poziva na 
dostavu projektnih prijedloga Uputa za 
prijavitelje_Prvi ispravak,  ciljane skupine 
glase:  
 
Nezaposleni, ranjive skupine u nepovoljnom 
položaju na tržištu rada - osobe s 
invaliditetom koje nisu na tržištu rada, 
hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, 
članovi obitelji smrtno stradalih, zatočenih i 
nestalih branitelja iz Domovinskog rata, 
mladi, žene, pripadnici romske nacionalne 
manjine, zaposlenici u društvenim 
poduzećima, njihovi članovi te članovi 
pravnih osobnosti koji žele pokrenuti 
društveno poduzeće u okviru projekta. 
 

77.  
 
-          pored osnovne nužne opreme za 

provedbu projekta prijavitelj je 
zainteresiran za ulaganje u nabavku 
kombija koji bi služio za distribuciju 
uzgojenih proizvoda - da li je nabavka 
kombija prihvatljivi izdatak s obzirom 
da će isti služiti za ostvarivanje 
rezultata projekta ( aktivnost: plasman 
novih proizvoda na tržište, istovremeno 

1. S obzirom na opseg dodjele sredstava po 
projektu (400 000 - 800 000kuna) te 
sukladno izmjenama natječajne 
dokumentacije od 4. kolovoza točka 4.1.1 
Prihvatljivi izdaci (4) Uputa za prijavitelje 
koji glasi;  
Troškovi nabave opreme su prihvatljivi 
trošak ukoliko se jasno mogu  povezani s 
projektnim  aktivnostima (tzv. ''mekim 
mjerama'' - izobrazba, usavršavanje, 
edukacije, osposobljavanja), odnosno 
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uzevši u obzir da je u UzP navedeno da 
projekt u pravilu ne smije ostvarivati 
izravan prihod od projektnih aktivnosti 
jer će se u tom slučaju iznos potpore 
umanjiti za ostvarene prihode )? 
Ukoliko kombi bude služio isključivo 
za distribuciju proizvoda na način da se 
isti neće prodavati već će se prezentirati 
kao rezultati projekta na raznim 
sajmovima i događanjima te nuditi 
besplatno u svrhu degustacije i 
promocije rezultata društvenog 
poduzetništva, da li je tada navedeni 
trošak prihvatljiv? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-          koliko je maksimalno trajanje 

projekta? 
 
 
-          koliko traje monitoring projekta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
-          da li se Zahtjevi za nadoknadom 

sredstava dostavljaju svaka 3 mjeseca u 
roku od 15 dana po isteku svakog 
trećeg mjeseca? 

 
 
 
-          na temelju kojih podataka se 

izračunava bruto II za troškove plaće 
voditelja projekta i zaposlenih na 
projektu? 

 
 

ukoliko doprinose ostvarenju ciljeva 
projekta. Veće kapitalne investicije nisu 
prihvatljivi trošak u sklopu ovog Poziva. 
Vrijednost kupnje opreme, ne smije 
premašiti 30% svih prihvatljivih troškova 
projekta. Kupnja je prihvatljiva samo u 
slučaju da je utemeljena u projektnim 
aktivnostima i potrebna za postizanje 
ciljeva projekta. 
Također, u sklopu provedbe projekta 
dopuštena je adaptacija prostora koja ne 
smije premašiti 30% svih prihvatljivih 
troškova projekta.  
Adaptacija prostora prihvatljivi je trošak 
ukoliko se jasno može povezati s projektnim 
(mekim mjerama) aktivnostima, odnosno 
ukoliko doprinose ostvarenju ciljeva 
projekta. Ukoliko je planirana kupnja 
opreme i adaptacija prostora, navedene 
aktivnosti u iznosu ne smiju zajedno 
premašiti 30% svih prihvatljivih troškova 
projekta. nabava vozila nije prihvatljiv 
trošak u sklopu ovog Poziva, 
 
2. 12 mjeseci 
 
 
 
3.Nije u potpunosti jasno na koji monitoring 
se misli. Praćenje projekta odvija se kroz 
izvršavanje obveza i odgovornosti utvrđenih 
u okviru Općih i Posebnih uvjeta ugovora 
potpisanim između korisnika i nadležnog 
Posredničkog tijela razine 2. Nacionalne 
zaklade za razvoj civilnog društva  
 
 
4. Uvjeti obveze i rokovi oko Dostava 
zahtjevi za nadoknadom sredstava uređeni 
su  u okviru Općih Uvjeta Ugovora 
 
 
 
 
5. U skladu s izmjenama natječajne 
dokumentacije od 4. kolovoza 2016.g. u 
točci točke 4.1.2 Neprihvatljivi izdaci, 
Uputa za prijavitelje, ponuđen je link - 
uputa o prihvatljivosti troškova plaća i 
troškova povezanih s radom u okviru 



Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava     Poziv na dostavu projektnih prijedloga ''Poticanje društvenog poduzetništva'' 
Uprava za upravljanje operativnim programom Europske unije                 Broj Poziva: UP.02.3.1.01 
Odjel za pripremu i provedbu projekata iz područja društvenog poduzetništva          Odgovori na pitanja, 1. krug, 12.08.2016. 

54 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S obzirom da će se znatan dio edukacije 
održavati i na samom zemljištu u praktičnom 
dijelu – na koliko godina Zadruga ( nositelj 
projekta ) mora imati pravo korištenja tog 
zemljišta s obzirom da ono nije u njezinom 
vlasništvu 
 

europskog socijalnog fonda u republici 
hrvatskoj 2014. – 2020. stoga vas na isti 
upućujemo. 
http://www.esf.hr/wordpress/wp-
content/uploads/2015/02/Uputa-o-
prihvatljivosti-troškova-plaća-i-povezanih-
troškova_2014.-2020..pdf 
 
 
 
 
 
6. S obzirom da pitanje izlazi iz nadležnosti 
tijela odgovornih za ovaj Poziv, ovim putem 
upućujemo vas da pitanje dostavite  
institucijama odgovornim za predmetno 
područje. 
 

78.  
Molio bih malo pojašnjenje. Imamo koncept 
projekta u dvije faze Prva je projektiranje i dio 
aktivnosti pripreme provedbe projekta. Može li 
se prijava s takvim pristupom prijaviti na ESF 
poziv. 

Aktivnosti projekta trebaju biti u skladu s 
prihvatljivim aktivnostima za Skupine 1 i 2, 
koje su navedene u Uputi za prijavitelje: 
Skupina 1. 
 

1. Upravljanje projektom i 
administracija; 

2. Jačanje kapaciteta zaposlenika i 
članova postojećih društvenih poduzeća 
kroz programe osposobljavanja i 
usavršavanja (unapređenje 
profesionalnih i menadžerskih vještina, 
tehničkog znanja, prodajnih vještina, 
marketinga i računovodstva); 

3. Unapređenje i stjecanje stručnih i 
poslovnih sposobnosti i vještina skupina 
u nepovoljnom položaju na tržištu rada 
(nezaposlene osobe, nezaposlene osobe 
s invaliditetom, hrvatski branitelji iz 
Domovinskog rata, članovi smrtno 
stradalih, zatočenih i nestalih branitelja 
iz Domovinskog rata, mladi, žene, 
pripadnici romske nacionalne manjine) 
kroz radionice, izobrazbe i druge oblike 
osposobljavanja; 

1. Osmišljavanje i provedba 
informativnih i promotivnih 
aktivnosti u području društvenog 
poduzetništva (organizacija 
izobrazbe, radionica, okruglih 
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stolova, sajmova, tiskanje 
promotivnih i  materijala za 
izobrazbu); 

2. Razmjena znanja i iskustava između 
postojećih društvenih poduzeća u RH 
i zemljama EU (umrežavanja 
društvenih poduzetnika na lokalnoj, 
regionalnoj i nacionalnoj razini, 
osnivanje tematskih skupina za 
suradnju i razmjenu dobrih praksi, 
organizacija studijskih putovanja u 
zemlji i inozemstvu); 

3. Promidžba i vidljivost. 
 
Skupina 2. 
 

1. Upravljanje projektom i 
administracija; 

 
2. Razvoj poslovnih ideja i planova za 

pravne osobnosti koje se žele baviti 
društvenim poduzetništvom kroz 
izobrazbu svojih članova3 o 
poslovanju i razvoju društvenog 
poduzetništva, širenje opsega usluga 
i proizvoda na lokalnom tržištu, 
procjena potreba i potencijala o 
novim proizvodima i uslugama, 
istraživanje tržišta, procjena politika 
društvenog i okolišnog utjecaja, 
mogućnost recikliranja, ciljani 
kupci, studijska putovanja;  

3. Promidžba i vidljivost. 
 

79. 
Ovim putem Vas molimo pojašnjenje, budući 
da iz natječajne dokumentacije nije u 
potpunosti razvidno, je li obavezno da i partner 
djeluje kao društveni poduzetnik? 
 
Odnosno, mora li i partner ispunjavati kriterij 
br. 2 propisanih kriterija za društvene 
poduzetnike definiran Strategijom razvoja 
društvenog poduzetništva u Republici 
Hrvatskoj za razdoblje od 2015. - 2020.? 
 

Sukladno izmjeni natječajne dokumentacije 
od 4. kolovoza u dijelu točke 2.2.2 
Prihvatljivost Partnera, Uputa za 
prijavitelje,_Prvi ispravak, a koji sada glasi: 
Partner(i) mora(ju) ispunjavati sve uvjete 
prihvatljivosti kao i Prijavitelj iz poglavlja 
2.2.1. izuzev ako je primjenjivo, točke 1. i 
točke 2. vrsta pravne osobnosti, ne smiju 
postojati zapreke navedene u poglavlju 
2.2.3. te su pojedinačno obvezni dokazati da 
ne postoji razlog za isključenje. 
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 Naposljetku, mora li i partner u svom 
temeljnom aktu imati utvrđeno da posluje po 
načelima društvenog poduzetništva? 

Partner ne mora biti društveni poduzetnik 
niti prilikom prijave na projekt niti je dužan 
osnovati društveno poduzeće ili registrirati 
gospodarsku djelatnost do kraja provedbe 
projekta, ako nije primjenjivo, što je 
vidljivo iz navedenih propozicija uvjeta za 
Partnere. 
 


