
 

                                       

                                                   

  

Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju 

STEM-a 
ODGOVORI NA PITANJA 

pristigla na esf@udruge.vlada.hr od 27.2. do 31.3. 2021. 
 

PITANJE ODGOVOR 
1. Da li je još uvijek moguće poslati prijedlog 

projekta odnosno da li je još uvijek budžet 

raspoloživ? 

Poziv je trenutno u obustavi do 31. svibnja 

2021. godine do 10,00 sati. Molimo da pratite 

mrežne stranice www.strukturnifondovi.hr i 

www.esf.hr na kojima se objavljuju sve 

informacije vezane za Poziv. 

2. Koji je maksimalni iznos koji se može 

dobiti po projektu? 

Sukladno poglavlju 1.6. Uputa za prijavitelje, 

najniži iznos bespovratnih sredstava koji se 

može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 

500.000,00 kn, a najviši iznos koji se može 

dodijeliti pojedinom projektu iznosi 

3.000.000,00 kn. 

3. Da li je moguće poslati više projektnih 

prijedloga? 

Sukladno poglavlju 2.3. Uputa za prijavitelje, 

Prijavitelj ne može dostaviti više od jednog 

projektnog prijedloga na ovaj Poziv. No, u 

slučaju da bilo koji korak postupka dodjele 

rezultira isključenjem projektnog prijedloga ili 

je projektni prijedlog povučen od strane 

prijavitelja, prijavitelj tada može podnijeti novi 

projektni prijedlog po zaprimanju obavijesti o 

isključenju ili po povlačenju projektnog 

prijedloga, pod uvjetom da predmetni Poziv 

nije zatvoren ili obustavljen. 
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U slučaju da prijavitelj podnese dva ili više 

projektnih prijedloga u okviru Poziva, u 

postupak dodjele bit će uključen samo 

prvotno podnesen projektni prijedlog, dok 

ostali projektni prijedlozi podneseni u okviru 

Poziva neće biti uzeti u obzir. 

4. Da li NGO nositelj projekta mora imati 

zaposlene i koji je minimalni broj zaposlenih 

u tom slučaju? 

Nije propisan uvjet da prijavitelj mora imati 

zaposlene osobe. Napominjemo da ocjenu 

kvalitete projektnog prijedloga vrše 

ocjenjivači sukladno kriterijima i pitanjima 

navedenima u poglavlju 6.2. Uputa za 

prijavitelje. Sukladno kriterijima, ocjenjuju se i 

kapaciteti prijavitelja i partnera za provedbu 

projektnog prijedloga. 

5. Da li inozemne tvrtke mogu biti uključene 

u realizaciju projekta kao partneri? Kao 

podizvođači? Koji su uvjeti za te tvrtke i koji 

pravni oblik moraju imati NGO, d.o.o. (LLC)? 

Da li mogu biti uključeni pojedinci s kojima 

se može napraviti konzultantski ugovor? 

Tvrtke nisu prihvatljivi partneri. Prihvatljivi 

partneri definirani su u poglavlju 2.2.2. Uputa 

za prijavitelje.  

Tvrtke i pojedinci se mogu podugovoriti za 

pružanje usluga sukladno poglavlju 4.1.1. 

Uputa za prijavitelje. 

6. Koliko dugo se treba čekati da bi se dobila 

odluka vezano za poslani projekt? 

U modalitetu otvorenog trajnog poziva 

trajanje postupka dodjele bespovratnih 

sredstava ovisi o broju zaprimljenih projektnih 

prijedloga stoga je nemoguće točno odrediti u 

kojem trenutku će postupak dodjele biti 

završen. Okvirni raspored procesa prijave i 

odabira naveden je u točki 5.8. Dodatne 

informacije Uputa za prijavitelje.  

 


