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01.

02.

PITANJE
Mogu
li
programi
cjeloživotnog
obrazovanja na sveučilištima biti
aktivnosti koje su prihvatljive za
financiranje u okviru 1. elementa?
Naime, jedan fakultet ima usvojen
program „Usavršavanje medicinskih
sestara i tehničara zdravstvene njege u
kući“ koji je usvojen odlukom stručnog
tijela sastavnice te usvojen odlukom
senata sveučilišta.
Molim Vas samo još da nam pojasnite što
se tiče mogućeg sudjelovanja institucija iz
država članica u sklopu ESF Operativnog
programa Učinkoviti ljudski potencijali
2014. – 2020. Otvoreni trajni poziv
„Podrška socijalnom uključivanju i
zapošljavanju marginaliziranih skupina“ ,
naveli ste da „Institut ili klinika iz druge
države članice mogu biti uključeni kao
partneri u projektu isključivo ako
ispunjavaju sve uvjete navedene u točki
2.2.1 Uputa za prijavitelje. „

ODGOVOR
Ukoliko
je
riječ
o
programima
osposobljavanja koji je verificiran od strane
ministarstva nadležnog za obrazovanje,
provedba istih bi mogla biti prihvatljiva
aktivnost.

Svi prihvatljivi prijavitelji i partneri da bi bili
prihvatljivi moraju biti registrirani u Republici
Hrvatskoj.

U točki 2.2.1. je navedeno:
„Sukladno točki 2.2.1 Uputa za
prijavitelje, u okviru ovog Poziva kao
prijavitelji i kao partneri prihvatljive su
pravne osobe sa sljedećim pravnim
statusom: udruga, javna ustanova,
zaklada ili jedinica lokalne (regionalne
samouprave), koje su ujedno registrirane
u Republici Hrvatskoj“.

03.

Ljubazno Vas molim pojašnjenje što se
tiče navoda “koje su ujedno registrirane u
Republici Hrvatskoj“ u vezi institucija iz
drugih država članica.
Može li prijavitelj udruga, koja nema
iskustva u pisanju i provedbi projekata
financiranih iz EU, sklopiti ugovor o djelu
ili sl. sa osobom koja nije zaposlena u

Udruga – prijavitelj sama odlučuje na koji
način će regulirati radni odnos s osobom koja
nije zaposlena , poštujući narav i vrstu rada te
radno-pravno zakonodavstvo. U slučaju da je

04.

udruzi prijavitelja, a stručna je za gore voditelj projekta angažiran kao vanjsko
navedeno i koja će biti voditelj projekta i osoblje temeljem ugovora o djelu, povezani
smatra li se to izravnim troškom osoblja? trošak neće moći biti uključen u izravni trošak
osoblja. Naime, temeljem Uputa za
prijavitelje, u izravni trošak osoblja ulaze
samo troškovi koji proizlaze iz ugovora o radu
između poslodavca i zaposlenika.
U edukacije koje se odnose na element 1 Ciljne Podskupine ovog Poziva navedene su u
planiramo uključit nezaposlene osobe iz točci 1.4.1. Ciljne skupine Poziva, i pored toga
podskupina Mladi i Odrasli, ali nas zanima što su ciljne skupine nezaposlene osobe,
jel obje podskupine ulaze u pokazatelje ujedno su i pripadnici najmanje jedne od
"SO202 - Nezaposleni koji sudjeluju u sljedećih marginaliziranih skupina:
osposobljavanju" i "SR201 - Broj •
dugotrajno nezaposlene osobe,
nezaposlenih sudionika koji su završili •
osobe romske nacionalne manjine,
program osposobljavanja" ili ne? Kod •
osobe s invaliditetom,
opisa pokazatelja koristi se termin •
beskućnici,
"program obrazovanja odraslih" pa nam •
liječeni ovisnici o drogama,
nije jasno odnosi li se ovdje riječ •
žrtve obiteljskog nasilja,
"odraslih" na samo nezaposlene iz •
azilanti,
podskupine Odrasli ili pod ovaj pokazatelj •
migranti,
ulaze i osobe iz podskupine Mladi.
•
mlade osobe bez odgovarajuće
roditeljske skrbi,
•
mlade osobe nakon izlaska iz
alternativne skrbi,
•
korisnici prava na zajamčenu
minimalnu naknadu.
Podskupine koje navodite u pitanju, Mladi i
Odrasli, nisu navedene unutar ovog Poziva.
Za pokazatelj SO202 Nezaposleni koji
sudjeluju u osposobljavanju, ukoliko se
odlučite za isti, navodite broj osoba, koje
planirate uključiti u programe obrazovanja
odraslih navedene u elementu br. 1.
prihvatljivih aktivnosti. Osoba uključena u
vrijednost pokazatelja SO202 također
doprinosi i pokazatelju CO01.

05.

Vezano uz Prijavni obrazac A natječaja
Podrška socijalnom uključivanju i
zapošljavanju marginaliziranih skupina,
primijetili smo da u njemu, na stranici 4.,
u ciljevima i pokazateljima: pod ciljem 2.,
koji je prema Uputama za prijavitelje
vezan uz 2. Element "Razvoj i provedba
ciljanih programa za osnaživanje

Svaki pripadnik ciljane skupine koji sudjeluje
u osposobljavanju doprinosi pokazatelju
SO202 te može doprinositi i pokazatelju
SR201.
Unutar Prijavnog obrasca A. dio Podatkovni
list 4, Obrazloženje projekta, Ciljevi projekta s
pokazateljima, kada se doda Cilj br. 1 i klikne
„Da“ za „Postizanjem navedenog cilja, projekt
izravno doprinosi ostvarenju sljedećih
unaprijed
određenih
pokazatelja“
u
padajućem meniju prikazuju se svi pokazatelji
navedeni u Uputama za prijavitelje.

marginaliziranih skupina" , u padajućem
izborniku ima samo opcija Stručnjaci koji
su sudjelovali u osposobljavanju, dok pod
ciljem br.3., koji je vezan uz 3. Element
"Jačanje kapaciteta stručnjaka iz različitih
sektora koji rade s nezaposlenim
osobama pripadnicima marginaliziranih
skupina u svrhu unaprjeđenja usluga
povezanih sa pristupom tržištu rada i
socijalnim uključivanjem pripadnika
ciljnih skupina", uopće nema padajućeg
izbornika.

06.

S obzirom na gore navedeno, molimo
pojašnjenje jer nas zbunjuje da su
"Stručnjaci koji su sudjelovali u
osposobljavanju" pod ciljem 2., te to što
za cilj 3. uopće nema padajućih izbornika.
Je li prihvatljiv trošak ugovora o djelu ili
ugovora o autorskom djelu sa
stručnjakom iz inozemstva za razvoj i
provedbu programa edukacije za
stručnjake u okviru Elementa 3?

07.

Da li se planirane projektne aktivnosti
moraju grupirati u Elemente isključivo
kao što je navedeno u Uputama za
prijavitelje? Da li se Elementima projekta
moraju davati nazivi kao u Uputama za
prijavitelje?

08.

Ljubazno
Vas
molim
povratnu
informaciju može li se Hrvatska
gospodarska komora prijaviti na Trajni
Poziv "Podrška socijalnom uključivanju i
zapošljavanju marginaliziranih skupina"
UP.02.1.1.06.

Međutim, kada se neki od njih odaberu za vaš
Cilj br. 1, a kreirate novi Cilj br. 2, tada više ne
možete odabrati pokazatelje koje ste vezali za
Cilj br. 1.
Iz navedenoga, važno je kreirati Ciljeve
projekta na način da je moguće, pored
obveznog pokazatelja, uključiti pripadajuće
pokazatelje kako ste zamislili, s time da Ciljevi
vašeg projekta ne moraju nužno biti odvojeni
kao što su navedeni specifični ciljevi koji se
navode u Uputama za prijavitelje.

Prijavitelj sam odlučuje na koji način će
regulirati radni odnos s osobom koja nije
zaposlena, poštujući pritom narav i vrstu rada
te nacionalno radno-pravno zakonodavstvo.

Planirane projektne aktivnosti planiraju se na
način da odgovaraju na opće odnosno
specifične ciljeve Poziva. Elementi projekta ne
moraju nositi nazive kako je navedeno u
Uputama za prijavitelje, ali svojim sadržajem
odnosno aktivnostima moraju biti usmjerene
ka odgovarajućim specifičnim ciljevima.
Sukladno navedenim uvjetima za prijavitelje u
točki 2.2.1 Uputa za prijavitelje, Hrvatska
gospodarska komora nije prihvatljivi
prijavitelj u okviru Poziva UP.02.1.1.06.

