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Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a 

 UP.04.2.1.10 
 

Druga izmjena natječajne dokumentacije 14.7.2020. 
 
 
UPUTE ZA PRIJAVITELJE  
 
1. Točka 2.1. Prijavitelji i partneri 
 
Tekst „Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj se mora prijaviti u projektnom 
partnerstvu. U provedbi projekta mora sudjelovati najmanje jedna udruga (neovisno je li u 
ulozi prijavitelja ili partnera) te najmanje jedna javna znanstvena institucija/organizacija iz 
STEM područja upisana u Upisnik znanstvenih organizacija ili javna visoko-obrazovna 
institucija iz STEM područja upisana u Upisnik visokih učilišta.“ 
mijenja se i glasi: 
„Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj se mora prijaviti u projektnom 
partnerstvu. U provedbi projekta mora sudjelovati najmanje jedna udruga (neovisno je li u 
ulozi prijavitelja ili partnera) te najmanje jedna znanstvena institucija/organizacija iz STEM 
područja upisana u Upisnik znanstvenih organizacija ili visoko-obrazovna institucija iz STEM 
područja upisana u Upisnik visokih učilišta.“ 
 
2. Točka 2.2.2. Prihvatljivi partneri 
 
Tekst „Prijavitelj mora djelovati u partnerstvu s barem jednom: 

- javnom znanstvenom institucijom/organizacijom iz STEM područja upisanom u 
Upisnik znanstvenih organizacija ili javnom visoko-obrazovnom institucijom iz STEM 
područja upisanom u Upisnik visokih učilišta i 

- udrugom ukoliko ista već nije prijavitelj ili partner projekta.“ 
mijenja se i glasi: 
„Prijavitelj mora djelovati u partnerstvu s barem jednom: 

- znanstvenom institucijom/organizacijom iz STEM područja upisanom u Upisnik 
znanstvenih organizacija ili visoko-obrazovnom institucijom iz STEM područja 
upisanom u Upisnik visokih učilišta i 

- udrugom ukoliko ista već nije prijavitelj ili partner projekta.“ 
 
NAPOMENA: 
STEM područjem u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga smatraju se 
područja sukladno Izvatku studijskih programa u STEM područjima znanosti objavljenog od 
strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.  
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Tablica 2: pregled uvjeta prihvatljivosti i izvora provjere uvjeta prihvatljivosti za partnere 

UVJET 
PARTNER 

IZVOR PROVJERE/POTVRDA O ISPUNJAVANJU UVJETA  

Javna 
znanstvena 
institucija/  

organizacija ili 
javna visoko – 

obrazovna 
institucija 

Javna 
ustanova 

Razvojna 
agencija 

JLP(R)S 

 
Pravna osoba javnog ili 
privatnog prava sukladno točki 
2.2. ovih Uputa 

Upisnik znanstvenih 
organizacija ili 
Upisnik visokih 

učilišta  

Sudski registar Sudski registar 
Popis županija, gradova 

i općina (Ministarstvo 
uprave) 

 
mijenja se i glasi: 
 
Tablica 2: pregled uvjeta prihvatljivosti i izvora provjere uvjeta prihvatljivosti za partnere 

UVJET 
PARTNER 

IZVOR PROVJERE/POTVRDA O ISPUNJAVANJU UVJETA  

Znanstvena institucija/  
organizacija ili visoko 
– obrazovna institucija 

Javna 
ustanova 

Razvojna 
agencija 

JLP(R)S 

 
Pravna osoba javnog 
ili privatnog prava 
sukladno točki 2.2. 
ovih Uputa 

Upisnik znanstvenih 
organizacija ili 

Upisnik visokih učilišta i 
Izvadak studijskih programa u 

STEM područjima 

Sudski 
registar 

Sudski registar 

Popis županija, 
gradova i općina 

(Ministarstvo 
uprave) 

 
3. Točka 5. POSTUPAK PRIJAVE 
 
Fusnota broj 115 „Prijavni obrazac A za predmetni Poziv vidljiv je na navedenoj poveznici, dok 
je projektne prijedloge moguće podnositi od 15. srpnja 2020. godine od 9:00 sati.“  
mijenja se i glasi: 
„Prijavni obrazac A vidljiv je na navedenoj poveznici, dok je projektne prijedloge moguće 
podnositi od 27. srpnja 2020. godine od 9:00 sati.“ 
 
 
4. Točka 5.1. Način podnošenja projektnog prijedloga 
 
Tekst „Projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 15. srpnja 2020. godine od 9:00 sati“. 
mijenja se i glasi:  
„Projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 27. srpnja 2020. godine od 9:00 sati“. 
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Tekst točke 9 u stupcu „Obveznik dostave“ u tablici „Prijavitelj (za partnera javnu znanstvenu 
instituciju/organizaciju iz STEM područja a/p)“  
mijenja se i glasi: 

„Prijavitelj (za partnera znanstvenu instituciju/organizaciju iz STEM područja a/p)“. 
 
Tekst točke 10 u stupcu „Obveznik dostave“ u tablici „Prijavitelj (za partnera javnu visoko – 
obrazovnu instituciju iz STEM područja a/p)“ 
mijenja se i glasi: 
„Prijavitelj (za partnera visoko – obrazovnu instituciju iz STEM područja a/p)“ 
 

5. Točka 5.8. Dodatne informacije 

Fusnota broj 122. „Prijavni obrazac A za predmetni Poziv vidljiv je na poveznici https://esif-
wf.mrrfeu.hr/ dok će od 15. srpnja 2020. godine od 9:00 sati biti moguće podnositi projektne 
prijedloge.“ 
mijenja se i glasi: 
„Prijavni obrazac A za predmetni Poziv vidljiv je na poveznici https://esif-wf.mrrfeu.hr/ dok će 

od 27. srpnja 2020. godine od 9:00 sati biti moguće podnositi projektne prijedloge.“ 

 

PRIJAVNI OBRAZAC B 

I. PODACI O PRIJAVITELJU I PARTNERU/IMA KOJI NISU SADRŽANI U PRIJAVNOM OBRASCU A  
 

Tekst: „Ljudski potencijali Prijavitelja“ 

mijenja se i glasi: 

„Ljudski potencijali Partnera“ 

https://esif-wf.mrrfeu.hr/

