
        
 
 

Izmjena natječajne dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga 

„Unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih 
radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja ” 

 

U Pozivu na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih 
sredstava u modalitetu privremenog poziva „Unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i 
drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja”, 
objavljenom dana 3. svibnja 2021. godine na Internet stranici Upravitelja Programa „Lokalni 
razvoj i smanjenje siromaštva“, mijenjaju se sljedeći dokumenti: 

 

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA 

 

Tekst točke 2.5.1. Neprihvatljive aktivnosti: 

 aktivnosti kojima se ostvaruje prihod odnosno dobit od ciljanih skupina i krajnjih korisnika 

mijenja se i glasi: 

 aktivnosti kojima se ostvaruje prihod odnosno dobit od ciljanih skupina i krajnjih korisnika, 
osim u slučaju dodjele de minimis potpore u skladu s odredbama Priloga 6 i 7. 

 

Tekst točke 2.8. Podnošenje projektnih prijedloga i odustajanje (povlačenje) projektnog 
prijedloga: 

Fusnota: 5 Sažetak i opis projekta u sklopu Prijavnog obrasca ispunjava se na hrvatskom i 
engleskom jeziku. 

nadopunjuje se sljedećim odredbama: 

Izjava prijavitelja/partnera se ispunjava na engleskom jeziku za partnere iz država donatora. Izjava o 
partnerstvu dostavlja se na engleskom jeziku u slučaju kada projektni prijedlog predviđa partnerstvo 
s organizacijama iz država donatora. 

 

Tekst točke 3.1. Faze postupka dodjele, u okviru Poglavlja Faza 2: Provjera prihvatljivosti, 
odjeljka Faza 2.2. Provjera prihvatljivost projekta: 



        
 
Projektni prijedlozi koji zadovolje sve kriterije provjere prelaze u sljedeću fazu postupka 
dodjele. Nezadovoljenje jednog od navedenih kriterija provjere kao posljedicu će imati 
isključenje projektnog prijedloga iz postupka dodjele. Ukoliko Upravitelj Programa utvrdi da 
pojedini projektni prijedlog ne ispunjava pojedini kriterij provjere, utvrđuje projektni prijedlog 
neprihvatljivim za financiranje te prekida provođenje postupka dodjele za projektni prijedlog 
(uključujući fazu administrativne provjere). 
 
Svaki prijavitelj će nakon zaključenja faze administrativne provjere dobiti obavijest o statusu 
svog projektnog prijedloga elektroničkim putem (e-mailom). Prijavitelji koji nisu zadovoljili 
kriterije provjere imat će pravo uložiti prigovor u skladu s točkom 3.1.2. ovog Poziva. 
Zaprimanje prigovora za pojedini projektni prijedlog ne odgađa početak sljedeće faze 
postupka dodjele za ostale projektne prijedloge. 

mijenja se i glasi: 

Projektni prijedlozi koji zadovolje sve kriterije provjere prelaze u sljedeću fazu postupka 
dodjele. Nezadovoljenje jednog od navedenih kriterija provjere kao posljedicu će imati 
isključenje projektnog prijedloga iz postupka dodjele. Ukoliko Upravitelj Programa utvrdi da 
pojedini projektni prijedlog ne ispunjava pojedini kriterij provjere, utvrđuje projektni prijedlog 
neprihvatljivim za financiranje te prekida provođenje postupka dodjele za projektni prijedlog 
(uključujući tekuću fazu postupka dodjele). 
 
Svaki prijavitelj će nakon zaključenja pojedine faze postupka dodjele dobiti obavijest o statusu 
svog projektnog prijedloga elektroničkim putem (e-poštom). Prijavitelji koji nisu zadovoljili 
kriterije provjere imat će pravo uložiti prigovor u skladu s točkom 3.1.2. ovog Poziva. 
Zaprimanje prigovora za pojedini projektni prijedlog ne odgađa početak sljedeće faze 
postupka dodjele za ostale projektne prijedloge. 
 

Tekst točke 3.2. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava: 

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava će sadržavati Posebne uvjete vezane uz provedbu 
projekta, Opće uvjete usklađene sa uvjetima EGP Programa kojima upravlja Upravitelj 
Programa, Logičku matricu projekta, Projektni prijedlog (Prijavni obrazac koji može biti 
korigiran nastavno na zaključke postupka dodjele), Partnerski sporazum (ako je primjenjivo) i 
dogovoreni plan isplate sredstava. 

mijenja se i glasi: 

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava će sadržavati Posebne uvjete vezane uz provedbu 
projekta, Opće uvjete usklađene sa uvjetima EGP Programa kojima upravlja Upravitelj 
Programa, Logičku matricu projekta, Projektni prijedlog (Prijavni obrazac koji može biti 
korigiran nastavno na zaključke postupka dodjele) i Partnerski sporazum (ako je primjenjivo). 



        
 
 

PRIJAVNI OBRAZAC 

 Rubrika 3. „Partnerstvo“ u kartici „Projekt“ izmijenjena je kako bi se omogući upis do 
10 projektnih partnera 

 Unesene su tehničke izmjene u karticama „Proračun“ i „Sažetak proračuna“ kojima se 
omogućuje dodjeljivanje troškova dodanim partnerima 

 Unesene su tehničke ispravke u kartici „Sažetak proračuna“ vezane uz izračun 
prihvatljivog iznosa troškova radova, opreme i kupnje zemljišta/nekretnine 
 
 

NACRT UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA 
 
POSEBNI UVJETI UGOVORA 
 

U članku 3. iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6. i 7. koji glase: 

3.6. <ako je primjenjivo> Od navedenog iznosa bespovratnih sredstava, korisniku se dodjeljuje 
de minimis potpora u iznosu od <…> EUR, sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. 
prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de 
minimis potpore (SL L 352/1, 24. prosinca 2013.). 

3.7.<ako je primjenjivo> Od navedenog iznosa bespovratnih sredstava, Partneru se dodjeljuje 
de minimis potpora u iznosu od <…> EUR, sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. 
prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de 
minimis potpore (SL L 352/1, 24. prosinca 2013.). 

 

Dodaje se novi članak 4. koji glasi: 

Članak 4. Planiranje proračuna unutar proračuna nositelja projekta 

4.1. Nositelj projekta mora planirati puni iznos proračuna Projekta unutar vlastitog proračuna. 

4.2. Ukoliko je Nositelj projekta izravni proračunski korisnik sredstava, bespovratna sredstva 
u iznosu 85% se planiraju na izvoru 573 - Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali 
instrumenti, a iznos sufinanciranja u iznosu 15% na izvoru 12 - Sredstva učešća za pomoći.  

4.3. Ukoliko Nositelj projekta nije izravni proračunski korisnik, on otvara transakcijski račun 
namijenjen Projektu i planira puni iznos proračuna Projekta unutar vlastitog proračuna. 

4.4. Partner planira svoj dio proračuna Projekta unutar proračuna svoje institucije, sukladno 
dogovoru postignutom u Partnerskom sporazumu.   



        
 
Numeracija članaka u tekstu se prilagođava slijedom dodanoga članka. 

 

Članak 7. Upravljanje projektnom imovinom 

7.1. Nositelj projekta je vlasnik imovine nabavljene u okviru Projekta te nositelj drugih prava 
vezanih uz rezultate Projekta, uključujući i prava intelektualnog vlasništva. Sva prava 
vlasništva i prava intelektualnog vlasništva (prava industrijskog vlasništva, autorska prava) 
nad rezultatima Projekta i/ili povezana s rezultatima Projekta i/ili s financiranjem u izvršavanju 
ovog Ugovora Nositelj projekta ne smije prenositi na treće osobe ni Partnere bez prethodne 
pisane suglasnosti Upravitelja Programa u razdoblju od 5 godina od završetka Projekta.  

7.2. Ukoliko je u okviru Projekta nabavljena oprema čija je cjelokupna kupovna cijena 
prihvatljivi trošak u skladu sa člankom 8.3.1 (c) Uredbe, Nositelj projekta je dužan ispuniti 
sljedeće obveze iz članka 8.3.2. Uredbe:  

a) zadržati opremu u vlasništvu tijekom razdoblja od najmanje 5 godina nakon završetka 
Projekta i u tom razdoblju nastaviti koristiti tu opremu u skladu s ciljevima Projekta; 

b) valjano osigurati opremu od rizika kao što su požar, krađa ili drugi događaji koji se 
uobičajeno osiguravaju, tijekom provedbe Projekta i najmanje pet godina nakon Završetka;  

c) izdvojiti odgovarajuća sredstva za održavanje opreme najmanje pet godina nakon završetka 
Projekta. 

7.4. Upravitelj Programa, Posebnim uvjetima Ugovora, može osloboditi Nositelja projekta od 
obveza navedenih u prethodnom stavku u pogledu bilo koje posebno određene opreme za 
koju se Upravitelj Programa uvjeri, uzimajući u obzir sve okolnosti, da kontinuirano korištenje 
te opreme u ostvarivanju ciljeva Projekta nema nikakvu gospodarsku svrhu . 

mijenja se i glasi: 

8.1. Nositelj projekta i/ili Partneri su vlasnici imovine nabavljene u okviru Projekta te nositelji 
drugih prava vezanih uz rezultate Projekta, uključujući i prava intelektualnog vlasništva. Sva 
prava vlasništva i prava intelektualnog vlasništva (prava industrijskog vlasništva, autorska 
prava) nad rezultatima Projekta i/ili povezana s rezultatima Projekta i/ili s financiranjem u 
izvršavanju ovog Ugovora Nositelj projekta i/ili Partneri ne smiju prenositi na treće osobe bez 
prethodne pisane suglasnosti Upravitelja Programa u razdoblju od 5 godina od završetka 
Projekta.  

8.2. Ukoliko je u okviru Projekta nabavljena oprema čija je cjelokupna kupovna cijena 
prihvatljivi trošak u skladu sa člankom 8.3.1 (c) Uredbe, Nositelj projekta i/ili Partneri su dužni 
ispuniti sljedeće obveze iz članka 8.3.2. Uredbe:  



        
 
a) zadržati opremu u vlasništvu tijekom razdoblja od najmanje 5 godina nakon završetka 
Projekta i u tom razdoblju nastaviti koristiti tu opremu u skladu s ciljevima Projekta; 

b) valjano osigurati opremu od rizika kao što su požar, krađa ili drugi događaji koji se 
uobičajeno osiguravaju, tijekom provedbe Projekta i najmanje pet godina nakon Završetka;  

c) izdvojiti odgovarajuća sredstva za održavanje opreme najmanje pet godina nakon završetka 
Projekta. 

8.3. Upravitelj Programa može osloboditi Nositelja projekta i/ili Partnere od obveza 
navedenih u prethodnom stavku u pogledu bilo koje posebno određene opreme za koju se 
Upravitelj Programa uvjeri, uzimajući u obzir sve okolnosti, da kontinuirano korištenje te 
opreme u ostvarivanju ciljeva Projekta nema nikakvu gospodarsku svrhu. 

 

OPĆI UVJETI UGOVORA 

Članak 13. Planiranje proračuna unutar proračuna nositelja projekta se briše, te se 
numeracija preostalih članaka prilagođava sukladnoj izmjeni. 

Dodaje se Ogledni obrazac Priloga II. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Logička 
matrica 

 

Ova izmjena stupa na snagu danom objave na službenim stranicama Programa „Lokalni razvoj 
i smanjenje siromaštva“ (11. lipnja 2021. godine) te prethodne verzije izmijenjenih 
dokumenata smatraju se nevažećima. 

 

 

 


