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Sažetak poziva  

 

Naziv poziva 

POZIV 

Hrvatskom zavodu za zapošljavanje  

za dostavu prijedloga operacije 

„Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim COVID-19  

(koronavirusom)“ 

koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru 

Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“  

Specifičnog cilja 8. i.3 „Očuvanje radnih mjesta, zadržavanje u zaposlenju radnika 

koji su proglašeni viškom te jačanje brzog ponovnog zapošljavanja osoba koje su 

postale nezaposlene nakon što su proglašene viškom“ 

Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ 

 

Referentni broj poziva 

UP.01.1.3.05 

 

1. Cilj (ako je primjenjivo, svrha i namjena) Poziva 

Opći cilj Poziva: 

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca čije je poslovanje ugroženo zbog 

situacije vezane uz COVID-19 (koronavirus).  

 

Specifični ciljevi Poziva: 

Osigurati ostanak u zaposlenosti radnika kojima prijeti gubitak radnog 

mjesta dodjelom potpora poslodavcima pogođenim posljedicama pandemije 

koronavirusa 

 

Poziv za dostavu prijedloga operacije „Potpore za očuvanje radnih mjesta u 

djelatnostima pogođenim COVID-19 (koronavirusom)“ namijenjen je 

financiranju mjere aktivne politike zapošljavanja u nadležnosti Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje, javne ustanove u vlasništvu Republike Hrvatske, 

koja ima nadležnost za provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja. 

Operacija se temelji na jednoj od mjera za pomoć gospodarstvu usred 

epidemije koronavirusa koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici 
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održanoj 17. ožujka 2020. godine. Dodjela potpore za očuvanje radnih 

mjesta u djelatnostima pogođenim COVID-19 (koronavirusom) doprinijet će 

zadržavanju radnika u zaposlenosti, kao i ublažavanju posljedica narušene 

gospodarske aktivnosti pogođenih djelatnosti, a aktivnosti ove operacije 

izravno će doprinijeti realizaciji Specifičnog cilja 8.i.3 OP ULJP-a.   

Svrha: Dodjela potpora za očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je 

zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom (COVID-19) narušena 

gospodarska djelatnost. 

 

Namjena: Doprinijeti zadržavanju radnika u zaposlenosti, osiguravanju 

stabilnog dohotka radnicima te ublažavanju negativnih posljedica COVID-19 

pandemije na tržište rada u cjelini. 

 

2. Ukupna raspoloživa sredstva 

Maksimalan iznos za sufinanciranje operacije „Potpore za očuvanje radnih 

mjesta u djelatnostima pogođenim COVID-19 (koronavirusom)“ predviđen 

ovim Pozivom iznosi 836.000.000,00 HRK.   

 

3. Raspoloživa sredstva po prijavitelju (najviši - najniži iznos ako je relevantno) 

n/p 

 

4. Predviđeni intenzitet potpore 

Intenzitet potpore u okviru predmetnog Poziva iznosi 100% prihvatljivih 

troškova, pri čemu potencijalni prijavitelj nije dužan osigurati sufinanciranje 

iz vlastitih sredstava. 

 

5. Prihvatljivi prijavitelj/i partner/i (ako je primjenjivo) 

Prihvatljivi prijavitelj u sklopu predmetnog Poziva je Hrvatski zavod za 

zapošljavanje, javna ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske, koja ima 

nadležnost za provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja te provodi 

operaciju u skladu s identificiranim ciljnim skupinama definiranim u okviru 

Specifičnog cilja 8.i.3 „Očuvanje radnih mjesta, zadržavanje u zaposlenju 

radnika koji su proglašeni viškom te jačanje brzog ponovnog zapošljavanja 
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osoba koje su postale nezaposlene nakon što su proglašene viškom“ 

Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, a koju je 

moguće identificirati kao samo jednog unaprijed određenog prijavitelja, i to 

temeljem zakona i/ili podzakonskih akata i/ili strateških dokumenata 

(strategije, smjernice, akcijski planovi i/ili ostali važeći strateški dokumenti 

usvojeni od strane relevantnih tijela). 

 

6. Prihvatljive aktivnosti:  

1. Upravljanje projektom i administracija 

2. Provedba postupka dodjele potpore za očuvanje radnih mjesta kod 

poslodavaca kojima je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom 

(COVID-19) narušena gospodarska djelatnost  

3. Promidžba i vidljivost 

 

7. Geografska ograničenja (ako je primjenjivo): 

Aktivnosti operacije provode se u Republici Hrvatskoj. 

 

8. 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. ožujka 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 i dopisa odobrenja (uključujući i 

tablicu proračuna projektnih aktivnosti) 

3. Obrazac u kojem se navodi popis zakona i/ili podzakonskih 

akata/strateških dokumenata i ostalih relevantnih dokumenata kojim KI 
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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 (sukladno nacionalnim 

propisima, uz prilaganje sve relevantne dokumentacije uvidom u koju je 

jasno i vidljivo kako će se operacija provoditi i kroz sufinanciranje iz 

Fondova) 

6. Izjava prijavitelja/partnera o (ne)obvezi primjene Zakona o javnoj nabavi 

7. 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 programe i projekte 

Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb 

 

Prijavu je potrebno poslati ili dostaviti na CD-u uz popratni dopis u 

zatvorenom paketu/omotnici. 

  


