
OBRAZAC V KONTROLNA LISTA ISPUNJENOSTI PRIJAVE 

 

PRIJE SLANJA PRIJEDLOGA, MOLIMO PROVJERITE JE SVAKA OD SLJEDEĆIH TOČAKA DOVRŠENA I DA POŠTUJE SLJEDEĆE 
KRITERIJE: 

Ispunjava prijavitelj 

Naziv projektnog prijedloga: <naznačite naziv> Da Ne 

DIO 1 ADMINISTRATIVNI ZAHTJEVI   

1. Korišten je ispravan Prijavni obrazac, objavljen za ovaj Poziv na dostavu projektnog prijedloga   

2. Prijava sadrži sve dokumente naznačene u odjeljku 7.1. Upute za prijavitelja i priložena je u originalu i tri kopije   

3. Svi obrasci su popunjeni na hrvatskom jeziku   

4. Priložena je elektronička verzija Prijavnog obrasca A i B (CD ili neki drugi medij za pohranu)   

5. Priložena je potpisana Izjava prijavitelja    

DIO 2 ZAHTJEVI ZA PRIJAVITELJA    

1. Prijavitelj je Sveučilište u Rijeci   

2. Prijavitelj se ne nalazi ni u jednoj situaciji za isključenje naznačenoj u odjeljku 2.2. Uputa za prijavitelja   

3. Prijavitelj posjeduje kapacitete za provedbu projekta prema zahtjevima postavljenim u Uputama za prijavitelja   

DIO 3 ZAHTJEVI ZA PROJEKT   

1. Projekt spada pod Prioritetnu os 2., mjeru 2.2. OPRK 2007.-2013. i ciljevima ovog Poziva na dostavu projektnog 
prijedloga (odjeljak 1.3. Uputa za prijavitelja)  

  

2. Projekt spada pod jedan od ciljeva i područja potpore ovog Poziva na dostavu projektnog prijedloga (odjeljak 
1.3. i 3.1.) 

  

3. Trajanje projekta je najviše 12 mjeseci 
  

4. Projekt sadrži prihvatljive aktivnosti (odjeljak 3.1. Uputa za prijavitelja) i udovoljava uvjetima glede državnih 
potpora (odjeljak 3.2. Uputa za prijavitelja) 
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5. Projekt je u suglasnosti s horizontalnim politikama EU i ostalim politikama Zajednice (odjeljak 3.5.) 

  

6. Projekt je spreman za provedbu u skladu s planom aktivnosti naznačenom u Prijavnom obrascu 
  

7. Projekt sadrži aktivnosti koje nisu financirane iz drugih programa sredstvima Nacionalnog proračuna, Europske 
unije ili drugim javnim sredstvima 

  

DIO 4 FINANCIJSKI ZAHTJEVI 
  

1. Svi predloženi troškovi su direktno povezani s projektom 
  

2. Troškovi spadaju pod kategoriju prihvatljivih troškova specificiranih u odjeljku 4 i 4.1. Uputa za prijavitelja 
  

3. Troškovi poštuju najveće određene stope sufinanciranja prihvatljivih troškova naznačenih u odjeljku 1.5. Uputa 
za prijavitelja 

  

4. Troškovi ne smiju potpadati niti u jednu od kategorija neprihvatljivih troškova naznačenih u odjeljku 4.2. Uputa 
za prijavitelja 

  

5. Troškovi moraju biti neophodni za postizanje očekivanih izlaznih pokazatelja, moraju biti u skladu s tržišnim 
cijenama i moraju zadovoljiti ostale uvjete naznačene u odjeljku 4.3. Uputa za prijavitelja 

  


