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r.br
01.

PITANJE
ODGOVOR
Planirana ciljna skupina na projektu su Organizirani boravak za djecu nije prihvatljiva aktivnost u okviru ovog
nezaposlene osobe, korisnici prava na Poziva.
zajamčenu minimalnu naknadu. S obzirom da
planirani sudionici dolaze iz obitelji s više djece
(od kojih neki nisu uključeni u sustav odgoja i
obrazovanja) zanima nas je li u okviru
Elementa 1 Odabir i provedba verificiranih
programa obrazovanja odraslih te u okviru
Elementa 2 Razvoj i provedba ciljanih
programa za osnaživanje marginaliziranih
skupina prihvatljiva aktivnost organizirani
boravak za djecu?
U projekt bismo, u tom slučaju, kao partnera
uključili udrugu koja unazad četiri godine
provodi odgojno – obrazovne programe
(produženi boravak, priprema za školu,
dodatno učenje hrvatskog jezika, razvoj
komunikacijskih i socijalnih vještina) čime
bismo osigurali brigu o djeci za vrijeme dok
roditelj sudjeluje u aktivnostima edukacije i
spriječili moguće odustajanje sudionika,
budući da planiranoj ciljnoj skupini najveću

02.

03.

04.

zapreku u uključivanje u razne programe
predstavlja upravo nemogućnost osiguravanja
brige o djeci u vrijeme održavanja edukativnih
aktivnosti.
U slučaju da je organizirani boravak za djecu
prihvatljiva aktivnost, zanima nas da li se plaća
odgajatelju/učiteljici smatra izravnim troškom
osoblja?
Jesu li poslodavci prihvatljiva ciljana skupina
unutar Elementa 3? Odnosno, može li se za njih
organizirati savjetovanje/ edukacija unutar
elementa 3 budući da će oni mentorirati
sudionike programa obrazovanja prilikom
izvođenja praktičnog dijela programa. Na
planiranim savjetovanjima poslodavci bi
stjecali nove vještine potrebne za rad s
marginaliziranim skupinama. Bi li savjetovanje
poslodavaca bio prihvatljiv trošak?
Da li je prihvatljiv partner obrtničko učilište,
ustanova čiji je osnivač županijska obrtnička
komora. Budući da u službenim dokumentima
(statut, odluka o osnivanju) nije izričito
navedeno da je ustanova javna, kojim
dokumentom možemo dokazati da smo javna
ustanova?
Pripada li ustanova za obrazovanje odraslih
(privatno učilište) osnovano od strane fizičke
osobe u okviru ovog Poziva kategoriji
prihvatljivi prijavitelji?

Da, ukoliko se misli na fizičku osobu koja je ujedno stručnjak koji radi
s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina na
području zapošljavanja i socijalnog uključivanja, na plaćenoj ili
volonterskoj osnovi, facilitira i podržava osnaživanje pripadnika ciljnih
skupina i povećanje mogućnosti za njihovo zapošljavanje i socijalnu
uključenost.

Kako je navedeno u točki 2.2.1 Uputa za prijavitelje, ukoliko je iz
odgovarajućeg elektroničkog registra vidljivo kako je riječ o javnoj
ustanovi koja je registrirana u RH, ista će biti prihvatljiv prijavitelj
odnosno partner u okviru ovog Poziva. Ukoliko za javnu ustanovu iz
elektronske baze sudskog registra nije vidljiv podatak da je ustanova
osnovana kao javna ustanova, potrebno je dostaviti službeni dokument
iz kojeg je navedeno vidljivo. U slučaju da isto nije vidljivo iz statuta,
odlukom ili uredbom o osnivanju ili drugim dokumentom, isto je
moguće dokazati rješenjem o ocjeni sukladnosti odluke/akta o
osnivanju ustanove sa zakonom izdanim od nadležnog Ministarstva
znanosti i obrazovanja ili drugim odgovarajućim dokumentom.

05.

06.

07.

Da li je moguće sklopiti ugovor s vanjskom
tvrtkom koja će voditi administraciju projekta?
Naime, takav ugovor nije izričito naveden u
popisu troškova vanjskih usluga vezanih uz
projekt na str. 42 Uputa za prijavitelje.
Koju dokumentaciju je potrebno podnijeti za
opravdanje iznosa plaća?

Navedeno je moguće. Napominjemo kako 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.

Upute za prijavitelje propisuju kako će za potrebe ugovaranja
standardnih veličina jediničnih troškova prijavitelj biti zatražen da
dostavi platne liste za svih 12 mjeseci referentnog razdoblja neovisno
o tome ulaze li one u izračun godišnjeg bruto 2 iznosa troškova plaće.
Ukoliko prijavitelj ne može izračunati godišnji bruto 2 iznos troškova
plaće u referentnom razdoblju jer planira novo zapošljavanje,
potrebno je dostaviti cjelokupnu dokumentaciju iz koje je vidljivo da se
izračun temelji na relevantnom broju zaposlenika sličnih kvalifikacija i
opisa poslova.
Mora li osoba koja će biti mentor dobiti Izjavu Ukoliko je kao ciljna skupina unutar projekta navedena samo ciljna
da radi s nezaposlenim osobama ili je i Izjava skupina br. 1 iz Uputa za prijavitelje ''Nezaposlene osobe koje su
da je radila s nezaposlenim osobama ujedno pripadnici najmanje jedne od marginaliziranih skupina'' – nije
pravovaljana?
potrebna izjava.
Ukoliko mentor pohađa edukacije za pružanje usluga mentorstva ili
edukacije u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih sa pristupom tržištu
rada i socijalnim uključivanjem nezaposlenih osoba pripadnika
marginaliziranih skupina tada se on smatra pripadnikom/com ciljane
skupine i za njega će biti potrebno osigurati dokaz - Izjava institucije /
poslodavca ili druge pravne osobe iz koje je vidljivo da osoba radi s
nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina na
područjima povećanja zapošljivaste i socijalnog uključivanja - ne
definirajući pri tome vremenska ograničenja.

08.

Za pripadnost ciljanoj skupini osoba s
invaliditetom propisano je kao dokaz nalaz,
rješenje ili mišljenje relevantnog tijela
vještačenja o vrsti oštećenja. Da li je potvrda

Potvrda da je osoba upisana u Hrvatskom registru osoba s
invaliditetom također će biti dovoljan dokaz pripadnosti ciljanoj
skupini. Navedeno će biti predmet nadolazeće izmjene natječajne
dokumentacije.

da je osoba upisana u registar osoba s
invaliditetom dovoljan dokaz?

09.

u Uputama za prijavitelje navodi se kako se Da.
prilikom planiranja troškova plaća, kao i
ostalih troškova povezanih s radom, potrebno
pridržavati se važeće Upute o prihvatljivosti
troškova plaća i troškova povezanih s radom u
okviru Europskog socijalnog fonda u RH 2014 –
2020.
U Uputama se navode dvije metode;
1. temeljem stvarno nastalih izdataka i/ 2.
pojednostavljena mogućnost financiranja
plaća (temeljem primjene važeće satnice
sukladno članku 68. stavak 2 Uredbe EU br.
1303/2013 Europskog parlamenta i vijeća od
17.12.2013.
te se navodi kako je na Posredničko tijelo
razine 1 u svakom pozivu na dostavu
projektnih
prijedloga
određuje
način
obračunavanja troškova plaća.

10.

Da li se u ovom pozivu mogu upotrijebiti obje
metode?
U program planiramo uključiti dvije ciljane Navedeno je prihvatljivo.
podskupine. Da li je prihvatljivo da prva godina
provođenja programa obuhvaća provedbu
svih aktivnosti za jednu ciljanu podskupinu, a
druga godina programa provedbu svih
aktivnosti za drugu ciljanu podskupinu?

11.

12.

Na stranici 42 Upute za prijavitelje opisano je
da se troškovi prijevoza na mjesto i s mjesta
provedbe obrazovanja odraslih/programa za
osnaživanje ciljnih skupina odnose
na
naknade mjesnim i međumjesnim javnim
prijevozom u visini stvarnih izdataka, prema
cijeni mjesečne odnosno pojedinačne
prijevozne karte. Da li se troškovi prijevoza
osobnim automobilom (2,00 kn/km) na mjesto
i s mjesta provedbe obrazovanja odraslih i
programa za osnaživanje mogu priznati ako su
ekonomski povoljniji (prijevoz 5 osoba jednim
automobilom) u odnosu na naknadu javnim
prijevozom?
Jesu su prihvatljivi putni troškovi za osobe
ciljne skupine koje sudjeluju u aktivnostima
programa za osnaživanje, a isti predstavlja
ekonomski najpovoljniju opciju? Aktivnosti se
provode na terenu, pa zbog prirode
provođenja aktivnosti nije moguće imati
učestalu liniju javnog prijevoza zbog ruralnog
područja, a dodatno je ekonomski
najpovoljnija opcija zbog jednog troška za
sudjelovanje do 4 osobe.

Naknada za službeni put ili loko-vožnju:
•
za korištenje privatnog automobila u službene svrhe isplaćuje
se naknada do 2,00 kune po prijeđenom kilometru
•
ukoliko se radi o službenom putovanju na udaljenosti veće od
30km, nastali izdaci obračunavaju se na temelju urednog i
vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava kojima se dokazuju
izdaci i drugi podaci navedeni na putnom nalogu
•
ukoliko se radi o korištenju privatnog automobila za službene
svrhe u mjestu odnosno naselju (loko-vožnja), naknada se isplaćuje na
temelju dnevne evidencije za obračun naknade za korištenje
automobila.
Troškovi korištenja privatnog automobila u službene svrhe prihvatljivi
su za korisnike sukladno odredbama nacionalnog zakonodavstva.

