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R.BR.  PITANJE ODGOVOR 

1. Naime zanima me da li je Regionalna razvojna 
agencija prihvatljiva kao partner za 
provođenje projekta Osiguravanje školske 
kuhinje ? 

Prijavitelj može prijaviti projektni 
prijedlog na Poziv isključivo u 
partnerstvu, i to s najmanje jednom 
javnom osnovnom školom koja može, 
no ne mora nužno biti osnovana od 
strane Prijavitelja tog Projekta (vodeće 
partnerske organizacije).   
 
Da bi projektni prijedlog bio prihvatljiv 
obavezni partneri prijavitelju moraju 
biti javne osnovne škole sa sjedištem u 
jedinicama područne (regionalne) 
samouprave s indeksom razvijenosti 
ispod 125% prosjeka Republike 
Hrvatske. 
 
Uz osnovne škole kao obvezne 
partnere, prijavitelj može prijaviti 
Projekt na Poziv i u partnerstvu s 
drugim javnim tijelima koja su osnivači 
osnovnih škola iz županija koje su 
razvrstane kao područja s indeksom 
razvijenosti ispod 125%. 
 
Svi partneri moraju ispunjavati uvjete 
navedene u odjeljku 4.1.2 (točke 1 – 
4),  kao i sve uvjete vezane uz moguće 
isključenje propisane u odjeljku 4.1.3. 
 
Sukladno navedenome, Regionalna 
razvojna agencija ne bi bila prihvatljivi 
partner u okviru ovog Poziva. 

2. Sukladno Uputama za prijavitelje, Točka 2.1. 
Cilj Poziva na dostavu projektnih prijedloga i 
ciljne skupine određeno je da ciljne skupine 
koje su polaznici obveznici školskog programa 
i definirana su kao najpotrebitija prema 
kriterijima – kriterij određivanja ciljnih 
skupina odredit će partnerske organizacije:  
1) trebaju li škole kao partnerske organizacije 
dostaviti svoje kriterije u MDOMSP prije 
apliciranja na Poziv kako bi se prema tim 
kriterijima definirao broj djece po školama? 
  

Partnerske organizacije (škole) su 
dužne donijeti Odluku ili drugi 
odgovarajući dokument u kojem će 
biti navedeni kriteriji određivanja 
ciljnih skupina i dokumenti kojima se 
dokazuju isti. Prilikom provjere na licu 
mjesta od strane nadležnog tijela (PT), 
Korisnik bespovratnih sredstava dužan 
je ustupiti na uvid navedenu Odluku / 
dokument, kao i popratne dokazne 
dokumente kojima se utvrđuje 
provjera predloženih kriterija. Dakle, 



2) Je li dovoljno da sve partnerske 
organizacije, škole dostave statute ili je 
potrebno da dostave i Odluke o osnivanju, 
potvrde o registraciji? 

nije potrebno dostaviti Odluku u 
sklopu projektne prijave, već je 
potrebno u Prijavnom obrascu jasno 
navesti te obrazložiti kriterije odnosno 
mehanizam odabira  kojim će se 
odrediti najpotrebitije osobe, kako bi 
isti mogli biti odobreni od strane 
Posredničkog tijela tijekom procesa 
evaluacije. 
 
Za potrebe utvrđivanja 
administrativnih kriterija 
prihvatljivosti pod r. br. 6.  vodeća 
partnerska organizacija je s prijavom 
dužna dostaviti (za prijavitelja i sve 
partnere) bilo koji od navedenih 
dokumenata. 

3. Vezano uz administrativne troškove, u 
uputama za prijavitelje navedeno je da je 
plaća osoblja (voditelja projekta) prihvatljiv 
trošak. Da li je prihvatljiv i trošak vanjskih 
stručnjaka / tvrtke koja će biti odgovorna za 
uspješnu provedbu projekta? 

Navedeni trošak je prihvatljiv. 
Tijekom provjera i odobravanja 
zahtjeva za nadoknadom sredstava 
neće se vršiti kontrola popratne 
dokumentacije za navedene 
administrativne troškovi i troškove 
prijevoza i skladištenja izračunate 
primjenom fiksne stope. 
 
 
 

4. Da li se mogu tražiti bespovratna sredstva za 
dva ili više obroka za istog učenika, za isti dan 
(od kojih se za svaki pojedini obrok računa 
5,47 kn)? 

Mogu. 

5. Na stranici 10 Uputa za prijavitelje stoji 
sljedeća fusnota: „Kriterije određivanja ciljnih 
skupina odredit će partnerske organizacije, 
koje prije primjene mora odobriti MDOMSP 
kao Posredničko tijelo“ – na koji način će se 
vršiti odobravanje kriterija koje odrede 
partnerske organizacije? Trebaju li se kriteriji 
koje partnerske organizacije odrede poslati 
Posredničkom tijelu prije samog slanja 
projektnog prijedloga ili će se provjera i 
odobravanje kriterija vršiti temeljem 
poslanog projektnog prijedloga? 

Kriterije određivanja ciljnih skupina 
procijeniti će PT u okviru procjene 
kvalitete projekta kroz kriterij odabira 
2. Prikladnost kriterija odabira 
najpotrebitije djece.  

 


