
  
 
 

PROGRAM „LOKALNI RAZVOJ I SMANJENJE SIROMAŠTVA” 
 
 
 Unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i 

obrazovanja 
 
 

(Poziv objavljen 3. svibnja 2021.) 
 

ODGOVORI NA PITANJA PRISTIGLA NA ldpr@mrrfeu.hr U RAZDOBLJU  
od 3. svibnja 2021. do 21. svibnja 2021. godine 

 
 

Objavljeno 25. svibnja 2021. godine 
 
 
 
 
 

U interesu jednakog postupanja, Upravitelj Programa ne može dati prethodno mišljenje u vezi s prihvatljivošću prijavitelja/partnera, projekta ili određenih 
aktivnosti i troškova te ne može zamijeniti niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele kako su opisane u Pozivu. Slijedom navedenog, Upravitelj 
Programa nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/partnera, konkretnih 
aktivnosti, konkretnih troškova i slično. U slučaju takvih pitanja, odgovor nadležnog tijela će upućivati na relevantni dio dokumentacije Poziva na dostavu 
projektnih prijedloga. 
 
 



  
 
 
 
R.br. Pitanje Odgovor 

1. Koji su preduvjeti za partnera kao nositelja projekta? Za 
potrebe ovog projekta bih registrirao pravni subjekt, te me 
zanima da li novoosnovani pravni subjekt može aplicirati na 
ovaj natječaj? 

Svrha Poziva je jačanje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih 
radnika u sustavu osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja kako bi se pružilo kvalitetnije 
obrazovanje u sljedećim prioritetnim tematskim područjima: 

 STEM u odgoju i obrazovanju  
 informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) u odgoju i obrazovanju 
 poduzetništvo u razvoju vještina i boljim prilikama za zapošljavanje 
 aktivno građanstvo 

 
Prihvatljivi prijavitelji su: 
bilo koji javni ili privatno-pravni subjekti, profitne ili neprofitne naravi, kao i neprofitne 
organizacije s pravnom osobnošću koje su osnovane i djeluju kao pravne osobe u 
Republici Hrvatskoj.  
 
Prihvatljivi partneri su: 
bilo koji javni ili privatno-pravni subjekti, profitne ili neprofitne naravi, kao i neprofitne 
organizacije s pravnom osobnošću koje su osnovane i djeluju kao pravne osobe u 
Islandu, Kneževini Lihtenštajn, Kraljevini Norveškoj ili Republici Hrvatskoj. 
Prijavitelj i partneri moraju biti registrirani za obavljanje djelatnosti u Republici 
Hrvatskoj (ili ako je primjenjivo, u slučaju partnera, na području jedne od država 
donatora) najmanje godinu dana prije datuma predaje projektnog prijedloga. 
 

2. Mogu li se aktivnosti edukacija, predavanja, seminara i druge, 
primjenjivati i na pomoćnike u nastavi? 
 

Uzevši u obzir da je uključiv odgoj i obrazovanje poseban fokus poziva, prihvatljivo je 
sudjelovanje pomoćnika u nastavi projektnim aktivnostima kao pripadnika ciljane 
skupine „djelatnici ustanova koje se bave obrazovanjem (na svim razinama 
obrazovanja)“.  

 


