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R.
Pitanje
BR.
1. Na stranici 31. Uputa za prijavitelje
pod točkom 2.1. Prijavitelji i partneri,
navodite da u okviru Komponente 2 svi
prijavitelji u trenutku prijave moraju
pružati uslugu smještaja/ ili ili
organiziranog stanovanja, ali kasnije u
točci 5.1.Način podnošenja projektnog
prijedloga taj uvjet navodite samo za
one prijavitelje koji će pružati uslugu
smještaja
i/ili
organiziranog
stanovanja za beskućnike.
Koja je informacija točna? Naime,
mišljenja smo da uvjet za prijavitelje u
Komponenti 2 za npr. pružanje usluge
boravka,
savjetovanja
ili
psihosocijalne podrške za ciljane
skupine starije osobe ili osobe s
invaliditetom, ne bi trebao biti
postavljen taj uvjet.

Odgovor
Uvjeti prihvatljivosti prijavitelja utvrđeni su točkom 2.2.1. Uputa za prijavitelje, kojom je
propisano da svi prijavitelji unutar komponente 2 moraju u trenutku podnošenja prijave pružati
uslugu smještaja i/ili organiziranog stanovanja. Isto proizlazi i iz točke 5.1. Uputa za prijavitelje
kojom se detaljnije propisuje način podnošenja projektnog prijedloga.

2.

Zanima nas da li ugovor o djelu ulazi u Izravni troškovi osoblja ne mogu se temeljiti na ugovoru o djelu. Ugovor o djelu se smatra ostalim
izravne troškove osoblja?
izravnim troškom. Iznos za angažman osoba na temelju ugovora o djelu uračunava se u iznos na
temelju primjene fiksne stope od 40 % izravnih troškova osoblja za ostale izravne troškove, a u
proračunu se takva stavka označava oznakom „fiksna stopa“. Svi ostali troškovi koji se
izračunavaju na temelju fiksne stope, uključujući i troškove na temelju ugovora o djelu, mogu se
predvidjeti unutar iste stavke troška u proračunu.

3.

Društvo djeluje u privatnom prostoru
za koji trenutno ne plaća najam budući
koristimo jednu sobu kao ured. S
obzirom da projekt koji planiramo
prijaviti zahtjeva cijelu etažu od 120
kvadratnih metara, zanima nas da li bi
najam tog prostora uz ugovor o najmu
bio opravdan trošak, budući su vlasnici
suprug i sin predsjednice društva.

4.

Da li je ugovor o djelu prihvatljiv Ugovor o djelu je prihvatljiv trošak i ulazi u ostale izravne troškove. Iznos za angažman osoba na
izdatak/trošak? Ako je kako ga se temelju ugovora o djelu uračunava se u iznos na temelju primjene fiksne stope od 40 % izravnih
označava u Prijavnom obrascu A? troškova osoblja za ostale izravne troškove, a u proračunu se takva stavka označava oznakom
„fiksna stopa“. Svi ostali troškovi koji se izračunavaju na temelju fiksne stope, uključujući i
troškove na temelju ugovora o djelu, mogu se predvidjeti unutar iste stavke troška u proračunu.

Najam prostora za projektne aktivnosti je prihvatljiv trošak pod uvjetom da se ne radi o
troškovima podugovaranja (nabava dobara, usluga, radova) samih korisnika i/ili partnera. Pritom
je potrebno voditi računa i o svim primjenjivim propisima prilikom provedbe nabave što može
uključivati i poštivanje načela izbjegavanja sukoba interesa.

