JAVNI NATJEČAJ
(ZO-4/2020)
ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA ZAŠTITE OKOLIŠA
ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA (UDRUGA)

Pitanja i odgovori
PITANJE
1.

2.

3.

4.

ODGOVOR

Zanima me je li trošak plaće zaposlenika Trošak plaće zaposlenika prihvatljiv je trošak
koji je već zaposlen u udruzi prihvatljiv ukoliko isti radi na projektu.
trošak projekta kojega planiramo prijaviti na Točka 2.4. iz Uputa za prijavitelje „Izdaci za
Natječaj?
troškove plaća i naknada voditeljima
projekta, izvoditeljima iz udruge i/ili vanjskim
suradnicima koji sudjeluju u provedbi
projekta (ugovor o autorskom djelu, ugovor o
djelu, ugovor o djelu redovitog studenta), a
isti troškovi ne mogu iznositi više od 30%
od
ukupno
Fondu
prihvatljivih
i
opravdanih troškova, pri čemu je potrebno
navesti ime i prezime osobe koja će biti
angažirana, njezine stručne kompetencije,
broj mjeseci i mjesečni bruto iznos
naknade.“
Također kako je navedeno i Obrascu
proračuna (troškovnik) projekta, mjesečni
bruto iznos plaće je max. 8.000,00 kn.
Odnosi li se kategorizacija otoka u prvu i Fond dodjeljuje sredstva sukladno Zakonu o
drugu skupinu kategorizacije
prema Fondu i općim aktima Fonda. U konkretnom
pokazateljima razvijenosti?
slučaju Fond dodjeljuje sredstva sukladno
kriterijima i mjerilima iz Pravilnika o uvjetima
i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda kojim
je propisano koliko je učešće Fonda u
opravdanim troškovima ulaganja prema
području gdje se projekti provode odnosno
području u kojem se korisnici nalaze- Otočni
razvojni pokazatelji i postupak vrednovanja
razvijenosti otoka biti će inkorporirani u opće
akte Fonda kada se donesu provedbeni
propisi/akti o razvrstavanju otoka prema
otočnim razvojnim pokazateljima na temelju
Zakona
o
otocima
NN116/18.
U sklopu projekta jesu li prihvatljivi troškovi
prijevoza,
smještaja
i
dnevnice?
Ugovaramo li ronilačke centre kao vanjske
stručnjake/dobavljače za uslugu čišćenja?

Navedeni troškovi prijevoza, dnevnice i
smještaja za provoditelja projekta su
prihvatljivi.
Mogu
se
ugovoriti
i
vanjski
stručnjaci/dobavljači za uslugu čišćenja
podmorja. U svakom slučaju trošak se
pravda ispostavljenim računom za tu uslugu.
Ako se jedan do akcija čišćenja organizira Postotak sufinanciranja računa se sukladno
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na obalnom području grada, a drugi dio na
otocima koji spadaju u prvu skupinu otoka,
kako
se
izračunava
postotak
sufinanciranja?

Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja
sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za
ocjenjivanje prijava za dodjeljivanje sredstava
Fonda („Narodne novine“ broj 18/09 i 42/12,
73/13, 29/14 i 155/14), kako je navedeno u
Točki 1.3. Uputa za prijavitelje. Ako se
glavnina projekta provodi na otoku
razmjerno
se
izračuna
postotak
sufinanciranja obzirom da se dio projekta
provodi i na obali.
Troškovi prehrane/cateringa su prihvatljivi
ukoliko su neophodni za provođenje projekta
i ukoliko su realno procijenjeni obzirom na
broj dionika.
To su također prihvatljivi troškovi i spadaju u
promotivne aktivnosti ukoliko se naravno
odnose na prijavljeni projekt. Redovno
održavanje i sl. usluge nisu prihvatljivi
troškovi promotivnih aktivnosti.

5.

Jesu li prihvatljivi troškovi cateringa?

6.

Jesu li od promotivnih aktivnosti prihvatljivi
samo oni navedeni u zagradama unutar
točke 2.4. Uputa za prijavitelje ili se mogu
osmisliti i druge promotivne aktivnosti, npr.
Izrada
Facebook
stranice,
medijska
kampanja, objave na lokalnim portalima?
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