Pitanja1 i odgovori br. 2 u okviru Poziva
''Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama
podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći''
19. kolovoza 2016.
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1. Ispred Crvenog križa Slatina kao
jednog od Prijavitelja na Vaš
natječaj „Ublažavanje siromaštva
pružanjem pomoći najpotrebitijim
osobama podjelom hrane i/ili
osnovne materijalne pomoći“
molim
za
objašnjenje
oko
proračuna za Tehničku pomoć koji
iznosi 4% od ukupne vrijednosti
MD1+MD2. U našem projektu to
bi iznosilo oko 100.000 kn
prihvatljivih troškova, a za
nabavku vozila za projekt trebalo
bi nam oko 130.000 kn s PDV-om.
Možemo li razliku od tih 30.000
sami
nadoknaditi
kao
NEPRIHVATLJIVE TROŠKOVE
i kako to uvrstiti u tablicu
proračuna ?

Prema Uputama za prijavitelje točka 3.
Nabava vozila je prihvatljiva aktivnost
ukoliko je nužna za provođenje aktivnosti
projekta, te sukladno Općim uvjetima
ugovora točka 11.3. Korisnik snosi
neprihvatljive projektne troškove, kao i one
projektne troškove koji su sukladno Ugovoru
trebali biti financirani bespovratnim
sredstvima, ali nisu potvrđeni kao
prihvatljivi od strane PT-a jer nisu sukladni
odredbama Ugovora i/ili primjenjivih
propisa.
U ovom konkretnom slučaju, ako se pokaže
opravdanim, trošak do 4 % od ukupne
vrijednosti MD1 i/ili MD2 smatrat će se
prihvatljivim. Budući da unutar tablice
proračuna projekta za tehničku pomoć nije
predviđeno mjesto gdje bi se brojčano moglo
izraziti vlastito sufinanciranje, brojčano se
navode samo prihvatljivi troškovi. U rubrici
obrazloženja kod predmetne proračunske
stavke, navode se tekstualno sva potrebna
dodatna pojašnjenja.

2. Da li moguće zbog obujma i
specifičnosti problema kod prikaza
korisničke skupine MD1 radi
kvalitetnijeg
i
razumljivijeg
pojašnjenja napraviti prikaz na 5
umjesto zadane 4 stranice?

Prijavitelji su dužni nastojati se pridržavati
svih ograničenja navedenim u Uputama za
popunjavanje prijavnog obrasca. Prijavitelj
također u zadanim rubrikama može napraviti
i tablični prikaz ukoliko će se istim jasnije/
sažetije prikazati stanje potrebno za opis u
pojedinim dijelovima prijavnog obrasca.

Pitanja zaprimljena nakon roka za postavljanje pitanja odnosno roka za objavu odgovora navedenog u
Uputama za prijavitelje.

