Umjetnost i kultura za mlade UP.02.1.1.02
Izmjena natječajne dokumentacije 10.02.2017.
A) UPUTE ZA PRIJAVITELJE
1. Na naslovnici Uputa za prijavitelje dio:
Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga: 28.02.2017.
mijenja se i glasi:
Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga: 31.03.2017.

2. U točki 1.2 Pravna osnova i strateški okvir u dijelu Nacionalno zakonodavstvo
dodaje se stavka r):
r) Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01)1;
3. U točki 1.4 Svrha, cilj i ciljne skupine Poziva na dostavu projektnih prijedloga:

CILJNE SKUPINE
Mladi u dobi od 15 do 25 godina koji su
ujedno osobe s invaliditetom/djeca s
teškoćama u razvoju

DOKAZI (DOKUMENTI)


Preslika osobne iskaznice
rođenih/rodnog lista i

ili

izvatka

iz

matice



Preslika dokaza o utvrđenom invaliditetu ili smanjenoj
radnoj sposobnosti sukladno Zakonu o profesionalnoj
rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 152/14),
Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja zaposlenih OSI (NN
44/14, 97/14, 2/15)) i Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za
profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom Ministarstva
rada i mirovinskoga sustava (NN 2/15) ili



Izjava pravne osobe da vodi registar korisnika pojedine
usluge i da ima izrađene individualne planove za korisnike ili



Izjava ustanove da je korisnik upisan u matičnu knjigu i da
ima izrađene individualne planove za korisnike.

1

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2001_11_96_1611.html
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mijenja se i glasi:

CILJNE SKUPINE
Mladi u dobi od 15 do 25 godina koji su
ujedno osobe s invaliditetom/djeca s
teškoćama u razvoju

DOKAZI (DOKUMENTI)


Preslika osobne iskaznice
rođenih/rodnog lista i

ili

izvatka

iz

matice



Preslika dokaza o utvrđenom invaliditetu ili smanjenoj
radnoj sposobnosti sukladno Zakonu o profesionalnoj
rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 152/14),
Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja zaposlenih OSI (NN
44/14, 97/14, 2/15)) i Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za
profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom Ministarstva
rada i mirovinskoga sustava (NN 2/15) ili



Preslika nalaza i mišljenja relevantnog tijela koje dokazuje
bilo koju vrstu ili stupanj ili postotak oštećenja ili invaliditeta ili



Preslika rješenja relevantnog tijela koje dokazuje bilo koju
vrstu ili stupanj ili postotak oštećenja ili invaliditeta.
4. U točki 1.4 Svrha, cilj i ciljne skupine Poziva na dostavu projektnih prijedloga:

CILJNE SKUPINE
Mladi u dobi od 15 do 25 godina koji su
ujedno osobe koje su korisnici
socijalne skrbi

DOKAZI (DOKUMENTI)
 Preslika osobne iskaznice
rođenih/rodnog lista i

ili

izvatka

iz

matice

 Preslika rješenja/potvrde o ostvarenom pravu sukladno
Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16).

mijenja se i glasi:

CILJNE SKUPINE
Mladi u dobi od 15 do 25 godina koji su
ujedno osobe koje su korisnici
socijalne skrbi

DOKAZI (DOKUMENTI)
 Preslika osobne iskaznice
rođenih/rodnog lista i

ili

izvatka

iz

matice

 Preslika rješenja/uvjerenja o priznavanju prava socijalne
skrbi koje izdaje nadležni Centar za socijalnu skrb ili nadležni
ured državne uprave u županiji, odnosno nadležni ured grada
Zagreba ili
 Preslika rješenja/uvjerenja/potvrde o priznavanju prava
socijalne skrbi koju izdaje JLRS.
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5.

U točki 1.5 Pokazatelji, dodaje se:

Pokazatelj/i relevantan/i za projektnu prijavu mora/ju biti odabran/i i vidljiv/i u Prijavnom obrascu
A.
6. U točki 1.5 Pokazatelji, briše se:
Prijavitelj može utvrditi i dodatne pokazatelje relevantne za njegov projekt (ponuđeno u prijavnom
Obrascu A). Ti pokazatelji će služiti isključivo korisniku kao provjerljivi pokazatelji uspješnosti
provedbe projektnih aktivnosti, stoga ne podliježu uvjetima prihvatljivosti, nisu dio ugovornih
obveza niti podliježu obveznom praćenju i izvještavanju od strane korisnika.

7. U točki 1.5.1 Zajednički pokazatelji za operacije koje će se sufinancirati iz Europskog
socijalnog fonda dio:
Budući da su prihvatljive ciljne skupine unutar ovog poziva za dostavu projektnih prijedloga
utvrđene pod točkom 1.4. Namjena i cilj poziva na dostavu projektnih prijedloga, svrha ovog
podnaslova je informiranje prijavitelja o obvezi prikupljanja podataka i izvješćivanja o utvrđenim
kategorijama iz Priloga I. tijekom provedbe samog projekta, te iste ni na koji način ne utječu na
odabir ciljne skupine.
mijenja se i glasi:
Budući da su prihvatljive ciljne skupine unutar ovog poziva za dostavu projektnih prijedloga
utvrđene pod točkom 1.4 Svrha, cilj i ciljne skupine Poziva na dostavu projektnih prijedloga, svrha
ovog podnaslova je informiranje prijavitelja o obvezi prikupljanja podataka i izvješćivanja o
utvrđenim kategorijama iz Priloga I. tijekom provedbe samog projekta, te iste ni na koji način ne
utječu na odabir ciljne skupine.
8. U točki 1.5.1 Zajednički pokazatelji za operacije koje će se sufinancirati iz Europskog
socijalnog fonda
dodaje se fusnota 49:
Smjernica o provedbi članka 9. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom za
prijavitelje i korisnike Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“
http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Smjernica-o-primjeni-članka-9.Konvencije-UN-a-o-pravima-osoba-s-invaliditetom.pdf
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9. U točki 2.2.1. Prihvatljivi prijavitelji dio:
3.

imati plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom
dospjele za plaćanje do uključujući zadnjeg dana u mjesecu prije prijave projektnog prijedloga
na natječaj;

mijenja se i glasi:
3.

imati plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom;

10. U točki 2.2.1. Prihvatljivi prijavitelji dio:
Okolnosti navedene u točkama 4.-7. poglavlja 2.2.1 prijavitelj potkrepljuje Izjavom prijavitelja o
istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje
u postupku dodjele bespovratnih sredstava (Obrazac 3) odnosno Izjavom partnera o istinitosti
podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u
postupku dodjele bespovratnih sredstava (Obrazac 4).
mijenja se i glasi:
Okolnosti navedene u točkama 4.-7. poglavlja 2.2.1 prijavitelj potkrepljuje Izjavom prijavitelja o
istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje
u postupku dodjele bespovratnih sredstava (Obrazac 3) odnosno Izjavom partnera o istinitosti
podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u
postupku dodjele bespovratnih sredstava (Obrazac 4), te potvrdom FINA-e o preuzetom
financijskom izvješću za 2016. godinu.

11. U točki 2.3 Broj projektnih prijedloga po Prijavitelju dio:
Prijavitelj može dostaviti više od jedne prijave, ali samo jedan projektni prijedlog može biti odobren
za financiranje.
Prijavitelj može istovremeno biti partner u drugoj prijavi. Partneri mogu sudjelovati u više od jedne
prijave.
Ako prijavitelj podnese više projektnih prijava koje zadovoljavaju uvjete ovog Poziva i prihvatljive
su za financiranje, za potpisivanje Ugovora bit će odabrana prijava s najvećim brojem bodova. Ako
dvije ili više prijava istog prijavitelja imaju isti broj bodova, prijavitelj odlučuje koja će prijava biti
odabrana za potpisivanje Ugovora.
mijenja se i glasi:
U okviru ovog Poziva Prijavitelj ne može dostaviti više od jednog projektnog prijedloga.
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Prijavitelj može istovremeno biti partner u drugoj prijavi. Partneri mogu sudjelovati u više od jedne
prijave.

12. U točki 4.1.1. Prihvatljivi izdaci u dijelu OSTALI IZRAVNI TROŠKOVI dodaje se stavka:



najam i kupnja opreme za provedbu projektnih aktivnosti,

13. U točki 4.1.1. Prihvatljivi izdaci u dijelu NEIZRAVNI TROŠKOVI dio:
Nakon provedenog postupka provjere prihvatljivosti izdataka, iznos ukupnih neizravnih troškova
projekta dobiven primjenom postotka fiksne stope (15%) prilagođava se konačnom ukupnom
iznosu izravnih troškova osoblja, pri čemu se iznos ukupnih prihvatljivih troškova bespovratnih
sredstava (naznačen na str. 6 Prijavnog obrasca A) ne smije povećati u odnosu na zatražen u
prvobitno podnesenom Prijavnom obrascu A. Slijedom navedenog, u slučaju da je potrebno
povećati iznos neizravnih troškova kako bi odgovarao primjeni fiksne stope od 15%, korekcije će
biti provedene na troškovima Elementa projekta „Upravljanje projektom i administracija“.
mijenja se i glasi:
Nakon provedenog postupka provjere prihvatljivosti izdataka, iznos ukupnih neizravnih troškova
projekta dobiven primjenom postotka fiksne stope (15%) prilagođava se konačnom ukupnom
iznosu izravnih troškova osoblja, pri čemu se iznos ukupnih prihvatljivih troškova bespovratnih
sredstava (naznačen na str. 6 Prijavnog obrasca A) ne smije povećati u odnosu na zatražen u
prvobitno podnesenom Prijavnom obrascu A. Slijedom navedenog, u slučaju da je potrebno
povećati iznos neizravnih troškova kako bi odgovarao primjeni fiksne stope od 15%, korekcije će
biti provedene na troškovima elementa projekta „Upravljanje projektom i administracija“, te po
potrebi na troškovima ostalih elemenata projekta.

14. U točki 5. Postupak prijave dio:
Prijava mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te elektronički ispunjena na Prijavnom
obrascu A koji je zajedno s Uputama za popunjavanje i Korisničkim priručnikom dostupan na
sljedećoj poveznici: https://esif-wf.mrrfeu.hr/. Ostali obrasci koji su dio natječajne dokumentacije
mogu se preuzeti na sljedećim poveznicama: http://www.strukturnifondovi.hr i
http://www.esf.hr/.
mijenja se i glasi:
Prijava mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te elektronički ispunjena na Prijavnom
obrascu A koji je dostupan na sljedećoj poveznici: https://esif-wf.mrrfeu.hr/. Korisnički
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priručnikom za prijavni obrazac A i ostali obrasci, koji su dio natječajne dokumentacije, mogu se
preuzeti na sljedećim poveznicama: http://www.strukturnifondovi.hr i http://www.esf.hr/.

15. U točki 5.1 Način podnošenja projektnog prijedloga dio:
U slučaju da se prijavitelj prijavljuje više projektnih prijedloga, svaki projektni prijedlog, mora biti
poslan u zasebnom paketu/ omotnici.
briše se.

16. U točki 5.1 Način podnošenja projektnog prijedloga dio:
5. Kopija odgovarajućeg temeljnog akta prijavitelja i, ako je primjenjivo, svakog partnera, iz
kojega je razvidno da prijavitelj/partner obavlja djelatnost u području kulture i umjetnosti,
odnosno socijalne djelatnosti
Ukoliko je udruga uskladila svoj statut s odredbama Zakona o udrugama (NN 74/2014), nije ga
potrebno dostavljati. Ako je statut usklađen, ali nije vidljiv u Registru udruga, potrebno je
dostaviti presliku ovjerenog usklađenog statuta. Ako je udruga podnijela zahtjev za
usklađivanje statuta sa Zakonom, dostavlja presliku važećeg statuta i potvrdu o predaji
zahtjeva nadležnog ureda ako u Registru udruga nije vidljiv taj status.
FORMAT U KOJEM SE DOSTAVLJA: papirnata preslika dokumenta/ata (ukoliko je primjenjivo).

6. Potvrda 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
– za prijavitelja i, ako je primjenjivo, partnera/e.
FORMAT U KOJEM SE DOSTAVLJA: papirnata preslika dokumenta.

7. Ovjerena i potpisana potvrda FINA-e o preuzetom financijskom izvješću za 2015. odnosno
2016. godinu2, ukoliko financijsko izvješće nije javno dostupno u odgovarajućem registru.
FORMAT U KOJEM SE DOSTAVLJA: papirnata preslika dokumenta.
9. Potvrda o vlasništvu nekretnine ili ugovor o korištenju/zakupu i suglasnost vlasnika
nekretnine za izvođenje radova uklanjanja fizičkih barijera koje osobama s invaliditetom
onemogućavaju ili otežavaju pristup3 - samo za projektne prijedloge koje se odnose na
skupinu aktivnosti C
2

Sukladno rokovima utvrđenim u Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih
organizacija (NN 31/2015) i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/2015).
3
Ako je za radove potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje prema Zakonu o gradnji ili drugi odgovarajući
dokument izdan od nadležnog tijela, prijavitelj ga je dužan dostaviti prije potpisivanja Ugovora o dodjeli
bespovratnih sredstava.
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 u slučaju potrebe za izvođenjem radova uklanjanja fizičkih barijera koje osobama s
invaliditetom onemogućavaju ili otežavaju pristup
 ako je prijavitelj vlasnik nekretnine na koju se odnose radovi, dužan je priložiti dokaz o
vlasništvu (zemljišnoknjižni izvadak, ne stariji od 6 mjeseci, kojim se dokazuje vlasništvo na
nekretnini za koju se podnosi projektni prijedlog)
 ako je nekretnina na koju se odnose radovi dana na korištenje ili u zakupu, prijavitelj je
dužan priložiti ugovor o korištenju/zakupu, čije je trajanje najmanje 3 godine od dana objave
Poziva te potpisanu suglasnost vlasnika nekretnine (u vlasništvu RH, odnosno jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave) za radove predviđene projektnim prijedlogom.
FORMAT U KOJEM SE DOSTAVLJA: papirnata preslika dokumenta.
mijena se i glasi:

5. Kopija odgovarajućeg temeljnog akta prijavitelja i, ako je primjenjivo, svakog partnera, iz
kojega je razvidno da prijavitelj/partner obavlja djelatnost u području kulture i umjetnosti,
odnosno socijalne djelatnosti (nije primjenjivo za jedinice lokalne i regionalne samouprave)
Ukoliko je udruga uskladila svoj statut s odredbama Zakona o udrugama (NN 74/2014), nije ga
potrebno dostavljati. Ako je statut usklađen, ali nije vidljiv u Registru udruga, potrebno je
dostaviti presliku ovjerenog usklađenog statuta. Ako je udruga podnijela zahtjev za
usklađivanje statuta sa Zakonom, dostavlja presliku važećeg statuta i potvrdu o predaji
zahtjeva nadležnog ureda ako u Registru udruga nije vidljiv taj status.
FORMAT U KOJEM SE DOSTAVLJA: papirnata preslika dokumenta/ata (ukoliko je primjenjivo).
6. Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o nepostojanju javnog duga po osnovi javnih
davanja koja ne smije biti starija od 30 dana od dana predaje projektnog prijedloga – za
prijavitelja i, ako je primjenjivo, partnera/e.
FORMAT U KOJEM SE DOSTAVLJA: papirnata preslika dokumenta.
7. Ovjerena i potpisana potvrda FINA-e o preuzetom financijskom izvješću za 2016. godinu,
ukoliko financijsko izvješće nije javno dostupno u odgovarajućem registru – za prijavitelja i, ako
je primjenjivo, partnera/e.
FORMAT U KOJEM SE DOSTAVLJA: papirnata preslika dokumenta (ukoliko je primjenjivo).
9. Potvrda o vlasništvu nekretnine ili ugovor o korištenju/zakupu i suglasnost vlasnika
nekretnine za izvođenje radova uklanjanja fizičkih barijera koje osobama s invaliditetom
onemogućavaju ili otežavaju pristup4 - samo za projektne prijedloge koje se odnose na
skupinu aktivnosti C

4

Ako je za radove potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje prema Zakonu o gradnji ili drugi odgovarajući
dokument izdan od nadležnog tijela, prijavitelj ga je dužan dostaviti prije potpisivanja Ugovora o dodjeli
bespovratnih sredstava.
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 u slučaju potrebe za izvođenjem radova uklanjanja fizičkih barijera koje osobama s
invaliditetom onemogućavaju ili otežavaju pristup
 ako je prijavitelj vlasnik nekretnine na koju se odnose radovi, dužan je priložiti dokaz o
vlasništvu (zemljišnoknjižni izvadak, ne stariji od 6 mjeseci u trenutku objave Poziva, kojim se
dokazuje vlasništvo na nekretnini za koju se podnosi projektni prijedlog)
 ako je nekretnina na koju se odnose radovi dana na korištenje ili u zakupu, prijavitelj je
dužan priložiti ugovor o korištenju/zakupu, čije je trajanje najmanje 3 godine od dana objave
Poziva te potpisanu suglasnost vlasnika nekretnine (u vlasništvu RH, odnosno jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave) za radove predviđene projektnim prijedlogom.
FORMAT U KOJEM SE DOSTAVLJA: papirnata preslika dokumenta.

17. U točki 5.1 5.2 Rok za podnošenje projektnih prijedloga dio:
Poziv se vodi u modalitetu otvorenog privremenog poziva za dostavu projektnih prijedloga s
krajnjim rokom za podnošenje projektnih prijedloga 28.02.2017.
U obzir će se kao pravodobni uzimati projektni prijedlozi poslani poštom kao preporučene pošiljke
koje na omotnici budu označene poštanskim žigom do uključivo 28.2.2017.
mijenja se i glasi:
Poziv se vodi u modalitetu otvorenog privremenog poziva za dostavu projektnih prijedloga s
krajnjim rokom za podnošenje projektnih prijedloga 31.03.2017.
U obzir će se kao pravodobni uzimati projektni prijedlozi poslani poštom kao preporučene pošiljke
koje na omotnici budu označene poštanskim žigom do uključivo 31.03.2017.

18. U točki 5.6. Dodatne informacije dio:
Okvirni raspored procesa prijave i odabira:

Rok za podnošenje projektnog prijedloga

DATUM
28.02.2017.

mijenja se i glasi:
Okvirni raspored procesa prijave i odabira:

Rok za podnošenje projektnog prijedloga

DATUM
31.03.2017.
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19. U točki 6.2 Procjena kvalitete dio:
Cilj provjere prihvatljivosti projekta, ciljeva projekta, aktivnosti i izdataka jest provjeriti usklađenost
projektnih prijedloga s kriterijima prihvatljivosti za projektne aktivnosti i izdatke tijekom čega se
provjerava i osigurava da su ispunjeni uvjeti za financiranje pojedinog projektnog prijedloga,
određujući najviši iznos prihvatljivih izdataka za projektni prijedlog u skladu s Uredbom (EU) br.
1303/2013, pravilima za pojedine Fondove i važećim Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka.
mijenja se i glasi:
Cilj provjere prihvatljivosti projekta, ciljeva projekta, aktivnosti i izdataka jest provjeriti usklađenost
projektnih prijedloga s kriterijima prihvatljivosti za projektne aktivnosti i izdatke tijekom čega se
provjerava i osigurava da su ispunjeni uvjeti za financiranje pojedinog projektnog prijedloga,
određujući najviši iznos prihvatljivih izdataka za projektni prijedlog u skladu s Uredbom (EU) br.
1303/2013, pravilima za pojedine Fondove i važećim Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka, te ovim
Uputama.

20. U točki 6.2 Procjena kvalitete dio:
Br.

4.

Pitanje za provjeru prihvatljivosti projekta

Izvor provjere

Mogućnost
traženja zahtjeva
za pojašnjenjima
(Da/Ne)
Projekt doprinosi najmanje jednom pokazatelju Prijavni obrazac A Ne
OP-a. Također, ako projektni prijedlog sadrži
skupinu aktivnosti B, osim doprinosa prethodno
navedenom pokazatelju (redni broj 1.), projekt
mora doprinijeti barem jednom od preostalih
pokazatelja (redni broj 2.-5.).
mijenja se i glasi:

Br.

4.

Pitanje za provjeru prihvatljivosti projekta

Izvor provjere

Mogućnost
traženja zahtjeva
za pojašnjenjima
(Da/Ne)
Projekt doprinosi najmanje jednom pokazatelju Prijavni obrazac A Ne
OP-a. Također, ako projektni prijedlog sadrži Prijavni obrazac B
skupinu aktivnosti B, osim doprinosa prethodno
navedenom pokazatelju (redni broj 1.), projekt
mora doprinijeti barem jednom od preostalih
pokazatelja (redni broj 2.-5.).
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21. U točki 6.3 Odluka o financiranju dio:
Ako prijavitelj podnese više projektnih prijava koje zadovoljavaju uvjete ovog Poziva i prihvatljive
su za financiranje, za potpisivanje Ugovora bit će odabrana prijava s najvećim brojem bodova. Ako
dvije ili više prijava istog prijavitelja imaju isti broj bodova, prijavitelj odlučuje koja će prijava biti
odabrana i uvrštena u Odluku za financiranje.
briše se.

B) PRIJAVNI OBRAZAC B
1. Na naslovnici Prijavnog obrasca B dio:
Rok za podnošenje projektnih prijedloga: 28.02. 2017.
mijenja se i glasi:
Rok za podnošenje projektnih prijedloga: 31.03.2017.

2. U točki 2. Kvaliteta projektnog prijedloga dio:
2. KVALITETA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA (kriterij 2.1.1, 2.2.1 I 2.2.2)
Projektni tim
mijenja se i glasi:
2. KVALITETA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA (kriterij 2.1.1., 2.1.2., 2.2.1.,2.2.2. i 3.2.)
Projektni tim (kriterij 3.2)

3. U točki 2.1. Aktivnosti dio:
2.1 Aktivnosti
mijenja se i glasi:
2.1 Aktivnosti (kriterij 2.1.1., 2.1.2., 2.2.1. i 2.2.2.)
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C) IZJAVA PRIJAVITELJA (Obrazac 3)
1. U točki I. Izjava prijavitelja o ispunjavanju i prihvaćanju uvjeta natječaja stavka 2.:
2. prijavitelj je pravna osoba koja zadovoljava uvjete Poziva na dostavu ponuda i koja je na dan
prijave registrirana za obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj i;
mijenja se i glasi:
2. prijavitelj je pravna osoba koja zadovoljava uvjete Poziva na dostavu ponuda i koja je na dan
objave Poziva registrirana za obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj najmanje 12 mjeseci;

2. U točki II. Izjava o partnerstvu (a/p) dio:
Potpisom i pečatom na ovoj izjavi pod kaznenom i materijalnom odgovornošću partner na projektu
izjavljuje sljedeće:
a) prijavitelj potpisuje ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u ime partnerstva;
b) u slučaju odabira projektnog prijedloga za financiranje partner će aktivno sudjelovati u
provedbi projekta;
c) partner je suodgovoran za provedbu projekta i obvezuje se da će ga provoditi u skladu sa svim
važećim propisima;
d) prijavitelj će uz pomoć partnera koordinirati odnosno organizirati provedbu projekta i
izvještavati o provedbi;
e) partner će poštovati načela dobrog partnerstva;
mijenja se i glasi:
Potpisom i pečatom na ovoj izjavi pod kaznenom i materijalnom odgovornošću prijavitelj na
projektu izjavljuje sljedeće:
a) prijavitelj potpisuje ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u ime partnerstva;
b) prijavitelj je odgovoran za provedbu projekta i obvezuje se da će ga provoditi u skladu sa svim
važećim propisima;
c) prijavitelj će uz pomoć partnera koordinirati odnosno organizirati provedbu projekta i
izvještavati o provedbi;
d) prijavitelj će poštovati načela dobrog partnerstva.

D) IZJAVA PARTNERA (OBRAZAC 4)
1. Na prvoj stranici, dio teksta:
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OBRAZAC 5
mijenja se i glasi:
OBRAZAC 4.

E) PREDLOŽAK POSEBNIH UVJETA UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA
(PRILOG 3)
1. 1. Na prvoj stranici, dio teksta:
PRILOG 4
mijenja se i glasi:
PRILOG 3.

2. U članku 3. – Iznos bespovratnih sredstava, postotak financiranja Projekta i uređenje
plaćanja dio:
3.5. Ako Korisnik ne postupa u skladu s odlukom PT-a 1 kojom je naložen povrat sredstava i/ili je
bankovni račun Korisnika blokiran zbog prisilne naplate potraživanja ili drugih razloga, u odnosu na
Korisnika obustavljaju se daljnje isplate iz točke 3.4. ovog članka, koje vrši PT1ili se po odluci PT-a
1 iznos koji je Korisnik trebao vratiti odbija od iznosa daljnjih plaćanja.
mijena se i glasi:
3.5. Ako Korisnik ne postupa u skladu s odlukom PT-a 1 kojom je naložen povrat sredstava i/ili je
bankovni račun Korisnika blokiran zbog prisilne naplate potraživanja ili drugih razloga, u odnosu na
Korisnika obustavljaju se daljnje isplate iz točke 3.2. ovog članka, koje vrši PT1ili se po odluci PT-a
1 iznos koji je Korisnik trebao vratiti odbija od iznosa daljnjih plaćanja.

3. U članku 8. – Ostali uvjeti dio:
8.1.Uz pokazatelje definirane člankom 6, točkom 6.1. Općih uvjeta, tijekom provedbe projekta
Korisnik je dužan prikupljati i izvještavati i o specifičnim pokazateljima Poziva provedbe navedenim
u Prilogu I ovih Posebnih uvjeta.
mijenja se i glasi:
8.1. Uz pokazatelje definirane člankom 6, točkom 6.1. Općih uvjeta, tijekom provedbe projekta
Korisnik je dužan izvještavati i o specifičnim pokazateljima ostvarenja Poziva te, ako je primjenjivo,
specifičnim pokazateljima koje korisnik određuje za projekt, navedenim u Prilogu I ovih Posebnih
uvjeta.
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4. U članku 8. – Ostali uvjeti, dio:
8.3. U skladu s točkom 19.8 Općih uvjeta PT2 nakon provedene provjere završnog ZNS-a određuje
financijsku korekciju te Korisniku umanjuje konačan iznos financiranja (iznos utvrđen za plaćanje
Korisniku po završetku Projekta a za cijelo razdoblje trajanja Projekta) kako slijedi:
- za 1% za neostvarene ciljane vrijednosti pokazatelja Operativnog programa „CO06 mlađi od 25“
veće od 15% do i uključujući 30% od Ugovorom utvrđenih vrijednosti (ako projektni prijedlog sadrži
skupinu aktivnosti B, osim na prethodno navedeni pokazatelj financijski ispravci se odnose i na
pokazatelje CO016 Sudionici s invaliditetom, CO01 Nezaposleni, uključujući dugotrajno
nezaposlene, SO207 Broj sudionika pripadnika romske i drugih nacionalnih manjina te Specifični
pokazatelj Poziva Mlade osobe koje su korisnici socijalne skrbi);
- za 2% za neostvarene ciljane vrijednosti pokazatelja Operativnog programa „CO06 mlađi od 25“
veće od 30% do i uključujući 50% od Ugovorom utvrđenih vrijednosti (ako projektni prijedlog sadrži
skupinu aktivnosti B, osim na prethodno navedeni pokazatelj financijski ispravci se odnose i na
pokazatelje CO016 Sudionici s invaliditetom, CO01 Nezaposleni, uključujući dugotrajno
nezaposlene, SO207 Broj sudionika pripadnika romske i drugih nacionalnih manjina te Specifični
pokazatelj Poziva Mlade osobe koje su korisnici socijalne skrbi);
- za 10% za neostvarene ciljane vrijednosti pokazatelja Operativnog programa „CO06 mlađi od 25“
veće od 50% od Ugovorom utvrđenih vrijednosti (ako projektni prijedlog sadrži skupinu aktivnosti
B, osim na prethodno navedeni pokazatelj financijski ispravci se odnose i na pokazatelje CO016
Sudionici s invaliditetom, CO01 Nezaposleni, uključujući dugotrajno nezaposlene, SO207 Broj
sudionika pripadnika romske i drugih nacionalnih manjina te Specifični pokazatelj Poziva Mlade
osobe koje su korisnici socijalne skrbi).
mijenja se i glasi:
8.3 U skladu s točkom 19.8 Općih uvjeta PT2 nakon provedene provjere završnog ZNS-a određuje
financijsku korekciju te Korisniku umanjuje konačan iznos financiranja (iznos utvrđen za plaćanje
Korisniku po završetku Projekta a za cijelo razdoblje trajanja Projekta) kako slijedi:
- za 1% za neostvarene ciljane vrijednosti pokazatelja Operativnog programa „CO06 mlađi od 25“,
CO016 Sudionici s invaliditetom, CO01 Nezaposleni, uključujući dugotrajno nezaposlene, SO207
Broj sudionika pripadnika romske i drugih nacionalnih manjina te Specifični pokazatelj Poziva
Mlade osobe koje su korisnici socijalne skrbi veće od 15% do i uključujući 30% od Ugovorom
utvrđenih vrijednosti
- za 2% za neostvarene ciljane vrijednosti pokazatelja Operativnog programa „CO06 mlađi od 25“,
CO016 Sudionici s invaliditetom, CO01 Nezaposleni, uključujući dugotrajno nezaposlene, SO207
Broj sudionika pripadnika romske i drugih nacionalnih manjina te Specifični pokazatelj Poziva
Mlade osobe koje su korisnici socijalne skrbi veće od 30% do i uključujući 50% od Ugovorom
utvrđenih vrijednosti
- za 10% za neostvarene ciljane vrijednosti pokazatelja Operativnog programa „CO06 mlađi od 25“,
CO016 Sudionici s invaliditetom, CO01 Nezaposleni, uključujući dugotrajno nezaposlene, SO207
Broj sudionika pripadnika romske i drugih nacionalnih manjina te Specifični pokazatelj Poziva
Mlade osobe koje su korisnici socijalne skrbi veće od 50% od Ugovorom utvrđenih vrijednosti

5. U članku 8. – Ostali uvjeti, dio:
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8.5. Neizravni troškovi su troškovi koji nisu izravno povezani ili se ne mogu izravno povezati s
pojedinačnom aktivnošću te za koje je teško utvrditi točan iznos koji se može pripisati određenoj
aktivnosti. Neizravni troškovi su prihvatljivi ukoliko su izračunati primjenom fiksne stope u visini od
15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja, sukladno članku 68. stavku 1. (b) Uredbe (EU) br.
1303/2013. Prihvatljivi izravni troškovi osoblja predstavljaju naknade za obavljeni rad osoblja koje
je izravno uključeno u provedbu projekta.
Za neizravne troškove definirane točkom 3.5 ovog Ugovora, PT2 neće provoditi provjere dokazne
dokumentacije navedene u točki 17.4 Općih uvjeta.
8.6 Ukupni neizravni troškovi ugovora izračunati primjenom fiksne stope u visini od 15% izravnih
troškova osoblja izuzimaju se iz ukupne vrijednosti elementa u kojem se nalaze u smislu primjene
točke 12.2 pod g i točke 21.2 pod c Općih uvjeta.
mijenja se i glasi:
8.5. Neizravni troškovi su troškovi koji nisu izravno povezani ili se ne mogu izravno povezati s
pojedinačnom aktivnošću te za koje je teško utvrditi točan iznos koji se može pripisati određenoj
aktivnosti. Neizravni troškovi su prihvatljivi ukoliko su izračunati primjenom fiksne stope u visini od
15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja, sukladno članku 68. stavku 1. (b) Uredbe (EU) br.
1303/2013. Prihvatljivi izravni troškovi osoblja predstavljaju naknade za obavljeni rad osoblja koje
je izravno uključeno u provedbu projekta.
Za neizravne troškove definirane točkom 3.7 ovog Ugovora, PT2 neće provoditi provjere dokazne
dokumentacije navedene u točki 17.4 Općih uvjeta.
8.6 Ukupni neizravni troškovi izračunati primjenom fiksne stope u visini od 15% izravnih troškova
osoblja izuzimaju se iz ukupne vrijednosti elementa u kojem se nalaze u smislu primjene točke 12.2
pod g i točke 21.2 pod c Općih uvjeta.
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