
 

 

 

Izmjena/dopuna natječajne dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga 

 

Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i 

visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa  

društveno korisnog učenja 

Referentni broj poziva: UP.04.2.1.02 

 

Radi veće točnosti i jasnoće natječajne dokumentacije, u Pozivu na dostavu projektnih 

prijedloga „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih 

ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“ u okviru Operativnog programa 

Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., objavljenom 23. prosinca 2016. godine na 

stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr, ispravlja se, odnosno dopunjuje sljedeće: 

 

1. Upute za prijavitelje, naslovna stranica: referentni broj Poziva na dostavu projektnih 

prijedloga UO.04.2.1.02 ispravlja se i glasi UP.04.2.1.02 

 

2. Upute za prijavitelje, naslovna stranica: krajnji rok za podnošenje projektnih 

prijedloga 28. veljače 2016. mijenja se i glasi 20. ožujka 2017. 

 

3. Upute za prijavitelje, poglavlje 1.4. Svrha i cilj te ciljane skupine Poziva na dostavu 

projektnih prijedloga, rečenica u trećem odlomku:  

 

Na sveučilištima koja streme razvoju jače integracije (i institucionalizacije) 

temeljnih sveučilišnih djelatnosti sa zajednicom u kojoj djeluju, posljednjih se 

tridesetak godina sustavno razvija i promovira model učenja koji potiče civilno 

zalaganje studenata – učenje djelovanjem u zajednici ili društveno korisno učenje 

(eng. academic service learning). 

 

dopunjuje se i glasi: 

 

Na sveučilištima koja streme razvoju jače integracije (i institucionalizacije) 

temeljnih sveučilišnih djelatnosti sa zajednicom u kojoj djeluju, posljednjih se 

tridesetak godina sustavno razvija i promovira model učenja koji potiče civilno 

http://www.strukturnifondovi.hr/
http://www.esf.hr/


 

 

zalaganje studenata – učenje djelovanjem u zajednici ili društveno korisno učenje 

(eng. academic service learning)1.  

 

 

4. Upute za prijavitelje, poglavlje 1.5. Pokazatelji, odlomak: 

 

„Projekti koji izravno ne doprinose unaprijed utvrđenom specifičnom pokazatelju 

Operativnog programa „SO408 – Broj (lokalnih) organizacija civilnoga društva koje 

sudjeluju u aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada“ 

neće se smatrati prihvatljivima za financiranje.“  

 

dopunjuje se i glasi: 

 

„Projekti koji izravno ne doprinose unaprijed utvrđenom specifičnom pokazatelju 

Operativnog programa „SO408 – Broj (lokalnih) organizacija civilnoga društva koje 

sudjeluju u aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada“ 

neće se smatrati prihvatljivima za financiranje. Unos ovog pokazatelja u prijavni 

obrazac A je obvezan.“ 

 

5. Upute za prijavitelje, poglavlje 2.1. Prijavitelji partneri, odlomak: 

 

Projektni prijedlog mora biti podnesen u partnerstvu prijavitelja s najmanje jednom 

javnom ustanovom u sustavu visokog obrazovanja (fakultetom ili umjetničkom 

akademijom, veleučilištem, visokom školom) ili javnim znanstvenim institutom. U 

provedbi projekta mora biti najmanje jedna udruga (neovisno je li u ulozi prijavitelja 

ili partnera). 

 

dopunjuje se i glasi: 

 

Projektni prijedlog mora biti podnesen u partnerstvu prijavitelja s najmanje jednom 

javnom ustanovom u sustavu visokog obrazovanja (sveučilištem, fakultetom ili 

umjetničkom akademijom, veleučilištem, visokom školom) ili javnim znanstvenim 

institutom. U provedbi projekta mora biti najmanje jedna udruga (neovisno je li u 

ulozi prijavitelja ili partnera). 

 

6. Upute za prijavitelje, poglavlje 2.2.2. Prihvatljivi partneri, odlomci: 

 

 

                                                                 
1 Ćulum, B.; Ledić, J. (2009.) Učenje zalaganjem u zajednici – integracija visokoškolske nastave i zajednice u procesu 
obrazovanja društveno odgovornih i aktivnih građana, Rijeka: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci. 



 

 

Osim javne ustanove u sustavu visokog obrazovanja (fakultet ili umjetnička 

akademija, veleučilište, visoka škola) i/ili javnog znanstvenog instituta, partneri 

mogu biti i:  

 

• organizacije civilnoga društva navedene u točki 1., poglavlja 2.2.1.;  

• jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

 

Prijavu mora činiti partnerstvo prijavitelja s najmanje jednom javnom ustanovom u 

sustavu visokog obrazovanja (fakultetom ili umjetničkom akademijom, 

veleučilištem, visokom školom) ili javnim znanstvenim institutom. U provedbi 

projekta mora biti najmanje jedna udruga (neovisno je li u ulozi prijavitelja ili 

partnera). 

 

Organizacije civilnoga društva, kao partneri, trebaju zadovoljiti sve uvjete 

prihvatljivosti kao i prijavitelji iz poglavlja 2.2.1. Javne ustanove u sustavu visokog 

obrazovanja (fakultet ili umjetnička akademija, veleučilište, visoka škola) i/ili javni 

znanstveni instituti te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao 

partneri, trebaju zadovoljiti uvjete prihvatljivosti pod točkama 4.-8. poglavlja 2.2.1. 

 

Nadalje, javne ustanove u sustavu visokog obrazovanja (fakultet ili umjetnička 

akademija, veleučilište, visoka škola), odnosno javni znanstveni instituti te jedinice 

lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao partneri, trebaju također voditi 

transparentno financijsko poslovanje. Za potrebe ovog Poziva, transparentnim 

financijskim poslovanjem smatra se uredna predaja financijskog izvještaja za 2015. 

godinu. 

 

dopunjuju se i glase: 

 

Osim javne ustanove u sustavu visokog obrazovanja (sveučilište, fakultet ili 

umjetnička akademija, veleučilište, visoka škola) i/ili javnog znanstvenog instituta, 

partneri mogu biti i:  

 

• organizacije civilnoga društva navedene u točki 1., poglavlja 2.2.1.;  

• jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

 

Prijavu mora činiti partnerstvo prijavitelja s najmanje jednom javnom ustanovom u 

sustavu visokog obrazovanja (sveučilištem, fakultetom ili umjetničkom 

akademijom, veleučilištem, visokom školom) ili javnim znanstvenim institutom. U 

provedbi projekta mora biti najmanje jedna udruga (neovisno je li u ulozi prijavitelja 

ili partnera). 



 

 

 

Organizacije civilnoga društva, kao partneri, trebaju zadovoljiti sve uvjete 

prihvatljivosti kao i prijavitelji iz poglavlja 2.2.1. Javne ustanove u sustavu visokog 

obrazovanja (sveučilište, fakultet ili umjetnička akademija, veleučilište, visoka 

škola) i/ili javni znanstveni instituti te jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, kao partneri, trebaju zadovoljiti uvjete prihvatljivosti pod točkama 4.-

8. poglavlja 2.2.1. 

 

Nadalje, javne ustanove u sustavu visokog obrazovanja (sveučilište, fakultet ili 

umjetnička akademija, veleučilište, visoka škola), odnosno javni znanstveni instituti 

te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao partneri, trebaju 

također voditi transparentno financijsko poslovanje. Za potrebe ovog Poziva, 

transparentnim financijskim poslovanjem smatra se uredna predaja financijskog 

izvještaja za 2015. godinu. 

 

7. Upute za prijavitelje, poglavlje 4.1.1. Prihvatljivi izdaci, prvi odlomak na str. 26 (izračun 

neizravnih troškova): posljednja rečenica u navedenom odlomku:  

„Slijedom navedenog, u slučaju da je potrebno povećati iznos neizravnih troškova 

kako bi odgovarao primjeni fiksne stope od 15%, korekcije će biti provedene na 

troškovima Elementa projekta „Upravljanje projektom i administracija“.“  

dopunjuje se i glasi:  

„Slijedom navedenog, u slučaju da je potrebno povećati iznos neizravnih troškova 

kako bi odgovarao primjeni fiksne stope od 15%, korekcije će biti provedene na 

troškovima Elementa projekta „Upravljanje projektom i administracija“, te po 

potrebi na troškovima ostalih elemenata projekta. 

 

8. Upute za prijavitelje, poglavlje 5.1. Način podnošenja projektnog prijedloga, u 

trećem odlomku (oznaka vanjske strane omotnice) referentni broj Poziva na dostavu 

projektnih prijedloga UO.04.2.1.02 ispravlja se i glasi UP.04.2.1.02  

 

9. Upute za prijavitelje, poglavlje 5.1. Način podnošenja projektnog prijedloga, rečenica: 

 

Potvrda Ministarstvo financija/Porezne uprave o nepostojanju javnog duga po 

osnovi javnih davanja koja  ne smije biti starija od 30 dana. 

 

dopunjuje se i glasi: 

 



 

 

Potvrda Ministarstvo financija/Porezne uprave o nepostojanju javnog duga po 

osnovi javnih davanja koja  ne smije biti starija od 30 dana od dana podnošenja 

projektne prijave. 

 

10. Upute za prijavitelje, poglavlje 5.2. Rok za podnošenje projektnih prijedloga, 

odlomci: 

 

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog privremenog Poziva na dostavu projektnih 

prijedloga s krajnjim rokom za podnošenje projektnih prijedloga 28. veljače 2017.    

 

U obzir će se kao pravodobne uzimati prijave poslane poštom kao preporučene 

pošiljke koje na dostavnici budu označene poštanskim žigom do uključivo 28. 

veljače 2017.    

 

mijenjaju se i glase: 

 

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog privremenog Poziva na dostavu projektnih 

prijedloga s krajnjim rokom za podnošenje projektnih prijedloga 20. ožujka 2017.    

 

U obzir će se kao pravodobne uzimati prijave poslane poštom kao preporučene 

pošiljke koje na dostavnici budu označene poštanskim žigom do uključivo 20. 

ožujka 2017.    

 

11. Upute za prijavitelje, poglavlje 5.6. Dodatne informacije, tablica: 

 

 DATUM 

Rok za podnošenje projektnog prijedloga 28. veljače 2017. 

Informacija prijavitelju o stanju prijave nakon 

administrativne provjere 

8 radnih dana od 

donošenja odluke o 

statusu 

Informacija prijavitelju o stanju prijave nakon postupka 

procjene kvalitete 

8 radnih dana od 

donošenja odluke o 

statusu 

Dostava Odluke o financiranju 8 radnih dana od 

njenog donošenja 

Potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava drugo tromjesečje 2017. 

 



 

 

mijenja se i glasi: 

 DATUM 

Rok za podnošenje projektnog prijedloga 20. ožujka 2017. 

Informacija prijavitelju o stanju prijave nakon 

administrativne provjere 

8 radnih dana od 

donošenja odluke o 

statusu 

Informacija prijavitelju o stanju prijave nakon postupka 

procjene kvalitete 

8 radnih dana od 

donošenja odluke o 

statusu 

Dostava Odluke o financiranju 8 radnih dana od 

njenog donošenja 

Potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava treće tromjesečje 2017. 

 

12.  Upute za prijavitelje, poglavlje 6.2. Procjena kvalitete, tablica: 

 

Br. Pitanje za provjeru prihvatljivosti projekta Izvor 

provjere 

 

Mogućnost 

traženja 

zahtjeva za 

pojašnjenjima 

(Da/Ne) 

1. Projekt se provodi na prihvatljivom 

geografskom području. 

Prijavni 

obrazac A 

Da 

2. Projekt doprinosi najmanje jednom 

pokazatelju  

Prijavni 

obrazac A; 

Prijavni 

obrazac B 

Ne 

3. Projekt je u skladu s nacionalnim i EU 

propisima, uvažavajući pravila o državnim 

potporama/potporama male vrijednosti te 

druga pravila i zahtjeve primjenjive na 

predmetnu dodjelu. 

Prijavni 

obrazac A; 

Prijavni 

obrazac B; 

Izjava 

prijavitelja i 

partnera 

(Obrazac 2. i 

3.) 

Da 

4. Projekt u trenutku podnošenja projektnog 

prijedloga nije fizički, niti financijski završen. 

Izjava 

prijavitelja i 

Da 



 

 

partnera 

(Obrazac 2. i 

3.) 

5. Projektne aktivnosti se neće dvostruko 

financirati. 

Izjava 

prijavitelja i 

partnera 

(Obrazac 2. i 

3.) 

Da 

6. Zatraženi iznos sredstava je unutar 

financijskih pragova definiranih u točki 1.6. 

Poziva (najveći postotak prihvatljivih 

troškova). 

Prijavni 

obrazac A 

Da 

7.  Predviđeno trajanje projekta je od 12 do 24 

mjeseca 

Prijavni 

obrazac A 

Da 

 

mijenja se i glasi: 

Br. Pitanje za provjeru prihvatljivosti projekta Izvor 

provjere 

 

Mogućnost 

traženja 

zahtjeva za 

pojašnjenjima 

(Da/Ne) 

1. Projekt se provodi na prihvatljivom 

geografskom području. 

Prijavni 

obrazac A 

Da 

2. Projekt doprinosi pokazatelju SO 408 Broj 

(lokalnih) organizacija civilnoga društva koje 

sudjeluju u aktivnostima izgradnje kapaciteta 

relevantnih za svoje područje rada 

Prijavni 

obrazac A; 

Prijavni 

obrazac B 

Ne 

3. Projekt je u skladu s nacionalnim i EU 

propisima, uvažavajući pravila o državnim 

potporama/potporama male vrijednosti te 

druga pravila i zahtjeve primjenjive na 

predmetnu dodjelu. 

Prijavni 

obrazac A; 

Prijavni 

obrazac B; 

Izjava 

prijavitelja i 

partnera 

(Obrazac 2. i 

3.) 

Da 



 

 

4. Projekt u trenutku podnošenja projektnog 

prijedloga nije fizički, niti financijski završen. 

Izjava 

prijavitelja i 

partnera 

(Obrazac 2. i 

3.) 

Da 

5. Projektne aktivnosti se neće dvostruko 

financirati. 

Izjava 

prijavitelja i 

partnera 

(Obrazac 2. i 

3.) 

Da 

6. Zatraženi iznos sredstava je unutar 

financijskih pragova definiranih u točki 1.6. 

Poziva (najveći postotak prihvatljivih 

troškova). 

Prijavni 

obrazac A 

Da 

7.  Predviđeno trajanje projekta je od 12 do 24 

mjeseca 

Prijavni 

obrazac A 

Da 

 

13. Obrazac 2, Izjava prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog 

financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele 

bespovratnih sredstava: referentni broj Poziva na dostavu projektnih prijedloga 

UO.04.2.1.02 ispravlja se i glasi UP.04.2.1.02 

 

14. Obrazac 3, Izjava partnera o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog 

financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele 

bespovratnih sredstava i Izjava o partnerstvu: referentni broj Poziva na dostavu 

projektnih prijedloga UO.04.2.1.02 ispravlja se i glasi UP.04.2.1.02 

 

15. Prilog 6, Predložak adresiranja paketa/omotnice: kod podataka o primatelju, referentni 

broj Poziva na dostavu projektnih prijedloga UO.04.2.1.02 ispravlja se i glasi UP.04.2.1.02 

 

16. Sažetak poziva, briše se. 

 

 

 


