Sažetak poziva

Naziv poziva
POZIV
Ministarstvu hrvatskih branitelja za dostavu prijedloga operacije
„Stručno usavršavanje djelatnika Ministarstva hrvatskih branitelja“
koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru
Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“
Specifičnog cilja 11.i.1 „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz
poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“
Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali'' 2014.-2020.”
Referentni broj poziva
UP.04.1.1.37
1. Ciljevi (ako je primjenjivo, svrha i namjena) poziva
Opći cilj Poziva:
•

Jačanje administrativnih kapaciteta Ministarstva hrvatskih branitelja s ciljem
kvalitetnijeg pružanja usluga
Specifični cilj Poziva:

•

Podići razinu znanja i stručnih vještina službenika na svim razinama kroz
specijalizirane edukacije za državne službenike koji rade s braniteljskom i
stradalničkom populacijom iz Domovinskog rata

Poziv Ministarstvu hrvatskih branitelja za dostavu prijedloga operacije „Stručno
usavršavanje djelatnika Ministarstva hrvatskih branitelja“ namijenjen je jačanju
profesionalnih kompetencija službenika Ministarstva hrvatskih branitelja kroz
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provedbu specijaliziranih programa izobrazbe u cilju bolje organizacije, koordinacije
i komunikacije s braniteljskom i stradalničkom populacijom iz Domovinskog rata.
Svrha:
Ministarstvo

hrvatskih

branitelja

ima

politiku

otvorenosti

prema

hrvatskim

braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata, te službenici Ministarstva sudjeluju u
organiziranom dežurstvu radi primanja stranaka od razine višeg upravnog referenta
do razine voditelja odjela. Zadaće službenika na dežurstvima su prijem stranaka,
davanje

savjeta

i

uputa,

usmjeravanje

prema

stručnim

službenicima,

ili

ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te tijelima državne ili lokalne uprave,
nadležnim za rješavanje njihovih zahtjeva i upita, te ostale radnje potrebite za
učinkovito pomaganje i informiranje stranaka. U tom kontekstu, a uzimajući u obzir
specifične potrebe braniteljske i stradalničke populacije iz Domovinskog rata,
aktivnostima predmetnog Poziva, djelatnicima Ministarstva će se omogućiti
sudjelovanje u različitim specijaliziranim programima usavršavanja i jačanja svojih
profesionalnih kompetencija.
Namjena:
Hrvatski branitelji suočeni su s različitim problemima, bolestima i invalidnošću te im
je nužno osigurati kvalitetnu potporu i podršku od strane službenika Ministarstva
hrvatskih branitelja s kojima su u svakodnevnoj komunikaciji, a koji će kroz projekt
ojačati svoje profesionalne kompetencije u području interpersonalnih vještina,
asertivnosti (komunikacijskih i socijalnih vještina), rada s osobama s nevidljivim
poslijeratnim ranama i s osobama koje su traumatizirane posljedicama rata,
prevencije suicida, te žrtvama seksualnog nasilja kao posljedicom rata.
2. Ukupna raspoloživa sredstva
Maksimalan iznos za sufinanciranje operacije „Stručno usavršavanje djelatnika
Ministarstva hrvatskih branitelja“ predviđen ovim Pozivom iznosi 4.926.000,00 HRK.
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3. Predviđeni intenzitet potpore
Intenzitet potpore u okviru predmetnog Poziva iznosi 100% prihvatljivih troškova,
pri čemu potencijalni prijavitelj nije dužan osigurati sufinanciranje iz vlastitih
sredstava.
4. Prihvatljivi prijavitelj
Prihvatljivi prijavitelj u sklopu predmetnog Poziva je Ministarstvo hrvatskih branitelja
kao središnje tijelo državne uprave ima isključivu nadležnost za obavljanje upravnih
i drugih poslova koji se odnose na pravni položaj, rješavanje pravnog položaja,
statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata, hrvatskih ratnih
vojnih invalida iz Domovinskoga rata, hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i
članova njihovih obitelji, statusa člana obitelji smrtno stradalog i nestalog hrvatskog
branitelja iz Domovinskoga rata i njihovih obitelji.
Ministarstvo hrvatskih branitelja provodi operaciju u skladu s identificiranim ciljnim
skupinama definiranim u okviru specifičnog cilja 11.i.1 „Povećanje djelotvornosti i
kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim
potencijalima“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, te
ga je moguće identificirati kao jednog unaprijed određenog prijavitelja.
Ciljane skupine operacije „Stručno usavršavanje djelatnika Ministarstva hrvatskih
branitelja“ su djelatnici Ministarstva hrvatskih branitelja.
5. Prihvatljive aktivnosti:
Sukladno predmetnom Pozivu prihvatljive aktivnosti su:
•

Održavanje

simpozija,

edukacija

za

djelatnike

Ministarstva

hrvatskih

branitelja i razmjena iskustava s državom koja provodi projekte pružanja
sveobuhvatne skrbi veteranskoj populaciji
Obvezne aktivnosti u okviru svih operacija su:
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•

Upravljanje projektom i administracija

•

Promidžba i vidljivost

6. Geografska ograničenja (ako je primjenjivo):
Aktivnosti operacije provode se u Republici Hrvatskoj te u inozemstvu (unutar i
izvan EU), ukoliko je isto nužno za ostvarivanje ciljeva operacije.
7. Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto (ako je relevantno) podnošenja
projektnih prijedloga):
Krajnji rok za dostavu prijedloga operacije po ovom Pozivu Nadležnom tijelu (PT1)
koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava je 31. siječnja 2021. godine.
Projektna prijava mora biti na hrvatskom jeziku i u potpunosti elektronički ispunjena
na obrascu preuzetom s internetske stranice: https://esif-wf.mrrfeu.hr/. Kako bi
projektna prijava bila formalno potpuna, mora sadržavati sljedeće:
1. Prijavni obrazac A
2. Presliku

odobrenog

Sažetka operacije,

tablice

se

zakona

proračuna

i

dopisa

odobrenja
3. Obrazac

u

kojem

navodi

popis

i/ili

podzakonskih

akata/strateških dokumenata i ostalih relevantnih dokumenata kojom
PT1/KI dokazuje da je moguće identificirati samo jednog unaprijed
određenog prijavitelja (uključujući relevantne navode iz zakona/strateških
dokumenata/ostalih propisa, koje nije potrebno posebno dostavljati nego
samo navesti)
4. Izjavu Prijavitelja potpisanu i ovjerenu od strane osobe koja je zakonom
ovlaštena za zastupanje
5. Obrazac u kojem se detaljno prikazuje način provedbe operacije u okviru
postupka izravne dodjele sredstava i usklađenost operacije/aktivnosti s
nacionalnim zakonodavstvom i internim aktima
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6. Dokumentaciju za potrebe ugovaranja standardnih veličina jediničnih
troškova (ako je primjenjivo)
Adresa za dostavu dokumentacije Korisnika prema Posredničkom tijelu razine
1:
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb
Prijavu je potrebno poslati ili dostaviti na CD-u uz popratni dopis u
zatvorenom paketu/omotnici.
Na vanjskoj strani omotnice potrebno je navesti:
referentni broj i/ili naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga
naziv i adresu prijavitelja
naznaku „NE OTVARATI– PRIJAVA NA POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA“
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