PITANJA I ODGOVORI
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina
tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“
1.
Vezano za označavanje vrste troškova u
prijavnom obrascu A. Da li su svi troškovi po
elementima sa aktivnostima razvoja i
provedbe programa osposobljavanja za
nezaposlene potpora male vrijednosti
prijavitelja/partnera: plaće djelatnika na
elementu, honorari predavača, catering
okruglog stola, troškovi liječničkog pregleda
za polaznike, troškovi prijevoza za
polaznike, upravne pristojbe za odobrenje
programa?
Isto tako da li su i slični troškovi za izradu i
provedbu programa usavršavanja za
predavače i mentore potpora male
vrijednosti: plaće djelatnika, honorari
vanjskih stručnjaka, troškovi studijskog
putovanja?
Da li su svi troškovi elementa Promidžba i
vidljivost te elementa Upravljanje
projektom ostali prihvatljivi troškovi?
2. Iz tvrtke partnera (hotela) sudjelovat će
tri mentora i dva predavača koji imaju
ugovor o radu. Tri mentora će imati
višestruku ulogu: 1. kao polaznici
programa usavršavanja; 2. kao mentori
praktične nastave i 3. kao predavači
jednog modula. Sukladno pitanjima i
odgovorima nije predviđena uporaba
opcije jediničnih troškova po satu za
izračun troškova osoblja povezanih s
provedbom operacije te su prihvatljivi
troškovi plaća samo oni temeljeni na
stvarno nastalim izdacima, pa je pitanje
na koji način izračunati angažman
mentora i predavača koji kod partnera
imaju ugovor o radu.
3. Budući da u pitanjima i odgovorima piše
„Nisu prihvatljivi troškovi dodatnog
dohotka za obavljanje poslova vezanih
uz projekt temeljem ugovora o djelu za

Svi troškovi povezani s aktivnostima razvoja po
mjeri dizajniranih Programa usavršavanja i
osposobljavanja za odabranu ciljanu skupinu te
aktivnostima razvoja i provedbe programa
usavršavanja predavača i mentora u stručnim
znanjima i pedagoškim vještinama smatraju se
potporom male vrijednosti u okviru ovog Poziva
na dostavu projektnih prijedloga. Troškovi
povezani s aktivnostima provedbe Programa
usavršavanja i osposobljavanja za odabranu
ciljanu skupinu ne predstavljaju potporu male
vrijednosti.
Troškovi elementa Promidžba i vidljivost te
elementa Upravljanje projektom i administracija
izuzev stavke troška „Ukupni neizravni troškovi
projekta“ označavaju se u proračunu projekta
pod Kategorijom financiranja kao „ostali
prihvatljivi troškovi“.

U projektnom prijedlogu planiraju se sredstva za
procijenjen broj sati/dana/mjeseci koje će osoba
zaposlena temeljem ugovora o radu raditi na
projektu. Angažman tih osoba se ne izračunava
već se troškovi za njih u provedbi potražuju na
osnovu stvarnog rada izraženog u tablici radnih
sati o čemu će više biti riječ na provedbenim
radionicama.

Prihvatljiv će biti dio plaće za vrijeme koje je
zaposlenik proveo na aktivnostima projekta
uključujući druge troškove plaće regulirane
Pravilnikom o radu i/ili ugovorom o radu između

zaposlenike Korisnika i/ili partnera koji
istovremeno svoju redovnu plaću
primaju temeljem ugovora o radu.“ ,
pitanje je postoji li način kako se može
honorirati rad mentora i predavača koji
su zaposleni kod partnera?

poslodavca i zaposlenika.

4. U element projekta Upravljanje
projektom smo predvidjeli koordinatora
aktivnosti partnera koji je u radnom
odnosu u partnerskoj instituciji. Treba li
se taj angažman iskazati kao postotak
radnog vremena posvećen projektu i za
obračun uzeti godišnja bruto plaća?

Angažman zaposlene osobe može se iskazati u
postotku, a za obračun plaće može se uzeti u
obzir bruto plaća zaposlene osobe.

5. Ravnatelj prijavitelja nije zaposlen u
ustanovi; njegov angažman će se
regulirati ugovorom o djelu. Budući da
nije predviđena uporaba opcije
jediničnih troškova po satu za izračun
troškova osoblja povezanih s
provedbom operacije te su prihvatljivi
troškovi plaća samo oni temeljeni na
stvarno nastalim izdacima, ako
iskažemo angažman kao postotak
radnog vremena posvećen projektu, od
kojeg iznosa će se računati postotak kad
ravnatelj nije zaposlen u ustanovi?

U postotku može biti izražen samo rad osobe
zaposlene na ugovor o radu.

6. U točci 1.6 uputa za prijavitelje je
navedeno kako „Sredstva dodijeljena u
okviru ovog Poziva predstavljaju, kako
za prijavitelja, tako i za svakog
projektnog partnera predstavljaju
potporu po pravilu »de minimis«.“ S
druge strane, u Programu dodjele
potpora male vrijednosti namijenjenih
poboljšanju pristupa ranjivih skupina
tržištu rada u sektoru turizma i
ugostiteljstva, su kao korisnici deminimis potpora navedeni
„poduzetnici“, a kao definicija je
navedeno sljedeće: „Svaki subjekt koji
se bavi gospodarskom djelatnošću, bez
obzira na njegov pravni oblik“. U
točkama 2.2.1 i 2.2.2 Uputa za
prijavitelje navedeni razni pravni oblici
organizacija koja mogu biti
prijavitelji/partneri, dok je upitno
smatra li se te organizacije

Korisnik potpore male vrijednosti je svaka pravna
i fizička osoba koja, obavljajući gospodarsku
djelatnost, sudjeluje u prometu roba i usluga, a
prima potporu male vrijednosti, bez obzira na
njezin oblik i namjenu (članak 2. podstavak 7.
Zakona o državnim potporama). Znači, razni
pravni oblici organizacija koje mogu biti
prijavitelji/partneri su poduzetnici, ukoliko se
bave gospodarskom djelatnošću.

U navedenom primjeru definiranja potpore male
vrijednosti, vrijednost rada Partnera 1 je ujedno i
trošak Partnera 1, odnosno on je nositelj troška.
U slučaju da se Partner 1 bavi gospodarskom
djelatnošću (odnosno ukoliko je Partner 1
poduzetnik kako je definirano Programom
dodjele potpora male vrijednosti), takav trošak
predstavljao bi potporu male vrijednosti za
Partnera 1. Ukoliko Partner nije poduzetnik kako
je definirano Programom dodjele potpora male

„poduzetnicima“ prema definicijama u
regulativi vezano za „de minimis“
potpore, tj. potpore male vrijednosti.
Također, važna je činjenica tko stvarno
prima potporu male vrijednosti unutar
samog projekta, a koje organizacije
sudjeluju u projektu kako bi se provele
aktivnosti na korist ciljanim skupinama,
navedenim u točci 1.4 Uputa za
prijavitelje. Temeljem navedenih
informacija postavlja se nekoliko
pitanja, a koja su ključna za sve
organizacije koje će sudjelovati u
projektu te molimo precizne odgovore
kako bi se projekti mogli kvalitetno
pripremiti te izbjeći kasniji nesporazumi:

vrijednosti, takav trošak ne predstavlja potporu
male vrijednosti.
Za pretpostaviti je da će verifikaciju programa iz
navedenog primjera raditi ustanova za
obrazovanje odraslih, odnosno Partner 2. U tom
slučaju, nositelj tog troška je Partner 2. Ukoliko
se Partner 2 bavi gospodarskom djelatnošću
(odnosno ukoliko je Partner 2 poduzetnik kako je
definirano Programom dodjele potpora male
vrijednosti), takav trošak predstavljao bi potporu
male vrijednosti za Partnera 2. Ukoliko Partner
nije poduzetnik kako je definirano Programom
dodjele potpora male vrijednosti, takav trošak ne
predstavlja potporu male vrijednosti.

Dakle, potrebno je gledati tko je nositelj
pojedinog troška u nekoj aktivnosti (primjerice, u
U obrascu A, na stranici 5, proračun, je
aktivnosti razvoja programa usavršavanja i/ili
predviđeno dodavanje oznaka za pojedini trošak osposobljavanja) te da li je taj nositelj troška
kako bi se označilo kojemu od
ujedno i poduzetnik kako je definirano
nositelja/partnera trošak bi predstavljao
Programom dodjele potpora male vrijednosti, u
potporu male vrijednosti. Pitanje je, ako se
kojem slučaju takav trošak predstavlja potporu
trošak odnosi na vrijednost rada partnera 1
male vrijednosti.
(npr. 10.000kn), koji je udruga, na razvoju
Programa usavršavanja i njihove verifikacije, a
Navedeno se upisuje u podatkovnom listu 5,
koje će raditi Partner 2, koji je ustanova za
nakon dodavanja elementa odnosno stavke
obrazovanje odraslih, kasnije provoditi, da li se
troška u rubrici Ukupni iznos, HRK Kategorija
taj trošak (10.000kn) označava kao potpora
financiranja odabirom odgovarajuće stavke
male vrijednosti za Partnera 1 ili Partnera 2? Po (Potpora male vrijednosti za partnera 1/Potpora
logici, Partner 2 jest onaj koji ostvaruje potporu, male vrijednosti partnera 2).
jer će on dobiti krajnjih ishod kojeg će kasnije
moći koristiti u gospodarskoj djelatnosti, dok je
Partner 1 samo sudjelovao u razvojnom procesu
u korist Partnera 2, pa bi se stoga taj trošak
trebao Partneru 2 označiti kao potpora male
vrijednosti. Molimo za pojašnjenje u ovom
smislu kako bi se u konačnici mogao izračunati
precizan iznos potpore male vrijednosti za
svakog partnera.
Sukladno prethodnom, molimo potvrdite,
da pojedini Partner (npr. udruga ili HZZ), koji
sudjeluje u razvojnom procesu, ali u konačnici
nije nositelj krajnjeg ishoda projekta, npr.
obučeni zaposlenici/mentori (kod poslodavca) ili
Program usavršavanja (kod ustanova za
obrazovanje odraslih), neće biti primatelj
potpore male vrijednosti, već će se vrijednost
njihovog angažmana u projektu zaračunati kao
potpora male vrijednosti za krajnjeg nositelja
ishoda projekta, tj. nositelja ili nekog drugo
partnera. Temeljem toga bi trebalo jasno
naznačiti tko je nositelj tog ishoda za koji je

trošak vezan (a ne troška) pa je i pitanje gdje bi
to u prijavnom obrascu trebalo naznačiti?
7. U točci 5.1 Uputa za prijavitelje je
naveden sadržaj projektnog prijedloga.
Predviđeno je dostavljanja samo
Obrasca A za opis projekta i proračun.
Smatramo kako je izostavljanje
uobičajenog Obrasca B, uz trenutna
ograničenja obrasca A, ozbiljan
nedostatak natječaja koji će
onemogućiti kvalitetno i nepristrano
ocjenjivanje projektnih prijedloga.
Naime, u obrascu A je samo u stranici 3,
pod naslovom „Kratki opis projekta“ u
polju „Svrha i opravdanost projekta“
moguće opisati sam sadržaj projekta, a
koji je ograničen na 5000 znakova (s
razmacima) te se ovime zapravo
onemogućava kvalitetan opis projekta,
koji bi omogućio i kvalitetno
ocjenjivanje istog. U korisničkom
priručniku za obrazac A, sama uputa o
tome što treba navesti u spomenutom
polju obuhvaća 1266 znakova s
razmacima, što ukazuje na kompleksan
zahtjev opisa koji se traži, a omogućen
je unos od samo 5000 znakova s
razmacima. U poglavlju 6.2 Uputa za
prijavitelje u dijelu Ocjenjivanje
kvalitete je navedena tablica s
kriterijima za ocjenjivanje, pri čemu je
za svaki kriterij navedena referenca na
izvor za provjeru. Spomenuto polje
„Svrha i opravdanost projekta“ se
navodi kao isključivi izvor za kriterije
pod brojem 2.1 i 4.3, koji zajedno nose
maksimalno 20 bodova, te se navodi
kao izvor zajedno s opisom Obrazloženja
projekta i Elemenata projekta i
proračunom za kriterije 1.1, 3.1 i 4.2,
koji zajedno nose 40 bodova. Iz
navedenog je jasno kako je ovo polje s
5000 znakova (s razmacima) ključni izvor
informacija za ocjenjivanje koji nose
60% bodova projekta, te navedeno
ograničenje je u potpunosti
neprimjereno i kontraproduktivno. S
obzirom da natječaj traži razvoj
kompleksnog projekta, što je vidljivo iz
opisa ciljeva i aktivnosti iz Uputa za
prijavitelje, te obuhvaćanja vrlo
raznolikih ciljanih skupina, a što sve

U ovom natječaju nije predviđen obrazac B.
Ograničenje broja znakova u pojedinom polju
Prijavnog obrasca A preddefinirano je MIS
sustavom te isto tako trenutno nije moguće
povećati dopušteni broj znakova.

treba opisati unutar navedenih 5000
znakova (s razmacima), korištenje
isključivo obrasca A za opis projektne
prijave je u potpunosti neprikladno.
Stoga predlažemo da se, sukladno
uobičajenoj praksi, uvede obrazac B kao
dio natječajne dokumentacije, ili da se u
obrascu A, ograničenje u polju „Svrha i
opravdanost projekta“ poveća na barem
30.000 znakova (s razmacima). Jedino će
se na ovakav način omogućiti kvalitetan
opis projekata, i svih traženih aspekata
opisa projekta, a time i objektivno
ocjenjivanje projektnih prijava.
8. U poglavlju 6.2 Uputa za prijavitelje u
dijelu Ocjenjivanje kvalitete je navedena
tablica s kriterijima za ocjenjivanje pri
čemu je za kriterij ocjenjivanja 3.2
navedena bodovna skala za bodove od 5
do 1. Nejasno je kako će se ocjenjivati
projekt koji kao ciljane skupine
uključuje i osobe s invaliditetom i osobe
starije od 54 godine i osobe mlađe od 25
godina, jer takva opcija nije predviđena
ovom bodovnom skalom. Molimo
pojašnjenje da li je uključivanje svih
navedenih skupina u pojedini projekt
zabranjeno (što ne bi bilo u skladu s
opisom ciljanih skupina u poglavlju 1.4
Uputa za prijavitelje), ili ako nije, na koji
način će se takva situacija ocijeniti.
9. Prilikom ispunjavanja A obrasca u MIS
sustava uočili smo pogrešku na stranici
6 u dijelu Ukupni prihvatljivi troškovi 1.
Bespovratna sredstva/Intenzitet
potpore, % gdje sustav pogrešno
izračunava intenzitet potpore. Naime i
nakon prepisivanja 100%-tnog iznosa iz
kućice Potpora male vrijednosti za
prijavitelja i Ostali prihvatljivi troškovi
na predviđeno mjesto, sustav
izračunava bespovratna sredstva u
manjem iznosu tj. matematički netočno.
Molim vas uklanjanje naveden pogreške
iz MIS sustava kako bi mogli izvršiti
prijavu.
10. Pitanje je vezano uz smještajne kapacitete u
kojim bi polaznici programa trebali biti
smješteni tijekom trajanja projekta. Obzirom da
projektna dokumentacija opravdava trošak
smještaja u kategoriji od 3* (izuzev za potrebe

Dva boda donosi projektni prijedlog koji kao
ciljne skupine predviđa polaznike mlađe od 25
godina i starije od 54 godine i/ili osobe s
invaliditetom.

Stavku Intenzitet potpore, % je potrebno ručno
upisati. Molimo pažljivo popunjavati polja, s
obzirom da prilikom provjere nije ustanovljena
navedena greška.

Prema točki 1.2. 2. Troškovi sudjelovanja ciljnih
skupina u projektnim aktivnostima, troškovi
smještaja u mjestu osposobljavanja i/ili
usavršavanja odobravaju se u smještajnim
kapacitetima kategoriziranim s maksimalno 3

osoba s invaliditetom) zbog cijene smještaja,
može li se za ostale skupine prihvatiti objekt koji
je kategoriziran s 4 zvjezdice (s obzirom na
ponudu sadržaja koji su nam prijeko potrebni za
realizaciju projekta –praktični dio projekta), a
koji bi nam ponudio cijenu u rangu 3* zvjezdice
kako bismo zadovoljili zahtjev projektne
dokumentacije.

zvjezdice u visini stvarnog troška i to u slučaju da
predstavljaju uštedu vremena i novčanih
sredstava u odnosu na sve opcije prijevoza na
mjesto i sa mjesta osposobljavanja i/ili
usavršavanja te u slučaju da su predstavnici
ciljanih skupina osobe sa invaliditetom. U
iznimnim slučajevima kada ne postoje smještajni
kapaciteti kategorizirani s maksimalno 3
zvjezdice, trošak najma stana povezan s
određenom aktivnošću prihvatljiv je izravni
trošak za smještaj ciljnih skupina pod uvjetima
propisanim ugovorom.

