Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj
resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu
zajednicu
ODGOVORI NA PITANJA
pristigla na esf@udruge.vlada.hr od 17. do 25. svibnja 2018.

PITANJE

ODGOVOR

1. Molimo potvrdu kako prema objavljenoj
Natječajnoj dokumentaciji Hrvatski zavod za
zapošljavanje i nadležna Ministarstva, poput
Ministarstva pravosuđa i njihovih pojedinih
odjela nisu prihvatljivi partneri, no mogu biti
uključeni kao suradnici u projektu.

Prema Uputama za prijavitelje, poglavlju
2.2.2., navedene pravne osobe nije moguće
uvrstiti kao partnere u prijave projekata, niti
je Uputama za prijavitelje definirana
mogućnost sudjelovanja pojedinih pravnih
osoba u ulozi suradnika u projektu. S druge
strane, u poglavlju 4.1.1. definirano je kako je
moguće predvidjeti ugovore o uslugama za
vanjsko osoblje između poslodavca i fizičke
osobe kao izravne troškove osoblja ukoliko
zadovoljavaju drugim uvjetima koji su
propisani za prihvatljive izdatke.
Sukladno poglavlju 2.2.2., partneri koji su
organizacije civilnoga društva trebaju
zadovoljiti sve uvjete kao i prijavitelji iz
poglavlja 2.2.1. Sukladno tome, udruga mora
biti registrirana najmanje 2 godine od dana
podnošenja projektnog prijedloga te u
suprotnome nije prihvatljiv partner.
Navedeni kriteriji provjeravaju se u okviru

2. S obzirom da naša udruga djeluje godinu
dana, a da je propisan uvjet prihvatljivosti
partnera registracija od dvije godine do
predaje projektnog prijedloga, zanima nas da
li postoje ikakve mogućnosti da uopće
nastavimo raspisivati naš projektni prijedlog
za ovaj Poziv, ili bi naš projektni prijedlog bio
nevažeći već na administrativnoj provjeri?

3. Molimo Vas pojašnjenje izračuna
prihvatljivog troška plaća u natječaju. U
Uputama je navedeno da za prihvatljivi
trošak plaća vrijedi pravilo:
Povećanje plaća prije potpisivanja ugovora ili
tijekom provedbe projekta o dodjeli
bespovratnih sredstava prihvatljivo je ako je
riječ o napredovanju ili povećanju plaća koje
se odnosi na sve zaposlenike u instituciji ili
organizaciji ili u drugim opravdanim
slučajevima.
Od 1. siječnja 2018. godine svima
zaposlenima u našoj udruzi povećane su
plaće, u jednakom bruto iznosu.
To možemo dokazati odlukom Upravnoga
odbora udruge te platnim listama svih
zaposlenih.
Molimo Vas za odgovor koristimo li u tom
slučaju prilikom izračuna prihvatljivog troška
plaće
1) standardnu formulu bruto plaće u 12
mjeseci, podijeljene sa 1720 sati
ili
2) je prihvatljiv trošak novih, uvećanih plaća
prema prosjeku od siječnja do svibnja 2018.

provjere prihvatljivosti prijavitelja i partnera
– postupka koji je propisan poglavljem 6.2.
Procjena kvalitete.
Upute o prihvatljivosti troškova plaća i
troškova povezanih s radom u okviru
Europskog socijalnog fonda u RH ne
propisuju na koji način se izračunava ukupan
trošak plaće. Prihvatljivi trošak plaće
predlaže prijavitelj sukladno internim
odlukama organizacije.

