Umjetnost i kultura za mlade UP.02.1.1.02
2. izmjena natječajne dokumentacije 08.03.2017.
1. U točki 4.1.1, Prihvatljivi izdaci, dio:
fusnota 57:
Uputa o prihvatljivosti plaća i troškova povezanih s radom u okviru ESF 2014.-2020. (dostupno na
poveznici http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Uputa-o-prihvatljivostitroškova-plaća-i-povezanih-troškova_2014.-2020..pdf )
mijenja se i glasi:
Uputa o prihvatljivosti plaća i troškova povezanih s radom u okviru ESF 2014.-2020. (dostupno na
poveznici http://www.esf.hr/vazni-dokumenti)

2. U točki 5.1 Način podnošenja projektnog prijedloga, dio:
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 pristup1 - samo za projektne prijedloge koje se odnose na skupinu
aktivnosti C:



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)

mijenja se i glasi:



ako je prijavitelj/partner 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)

3. U točki 5.3 Izmjene i dopune Poziva za dostavu projektnih prijedloga:
U slučaju da se Poziv na dostavu projektnih prijedloga i natječajna dokumentacija izmijene ili
dopune prije datuma zatvaranja natječaja, sve izmjene i dopune bit će objavljene na internetskoj
stranici
ESF-a
(www.esf.hr)
i
središnjoj
internetskoj
stranici
ESI
fondova
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.
1
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(www.strukturnifondovi.hr). Prijavitelji su obvezni poštovati sve izmjene i dopune Poziva i
natječajne dokumentacije sukladno objavljenim uputama.
dodaje se novi dio te sada glasi:
5.3 Izmjene i dopune Poziva za dostavu projektnih prijedloga:
U slučaju da se Poziv na dostavu projektnih prijedloga i natječajna dokumentacija izmijene ili
dopune prije datuma zatvaranja natječaja, sve izmjene i dopune bit će objavljene na internetskoj
stranici
ESF-a
(www.esf.hr)
i
središnjoj
internetskoj
stranici
ESI
fondova
(www.strukturnifondovi.hr). Prijavitelji su obvezni poštovati sve izmjene i dopune Poziva i
natječajne dokumentacije sukladno objavljenim uputama. Ukoliko je projektni prijedlog dostavljen
nadležnom tijelu (Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva) prije navedene izmjene ili
dopune, prijavitelj može povući projektni prijedlog (tako da nadležno tijelo pisanom obaviješću
izvijesti o istom) i, do isteka roka za podnošenje projektnih prijava, dostaviti novu projektnu
prijavu.

4. U točki 5.6 Dodatne informacije:
dodaje se:
Povlačenje projektnog prijedloga
Do trenutka potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, prijavitelj pisanom obaviješću
upućenom nadležnom tijelu (Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva) može povući svoj
projektni prijedlog.

2

