ODGOVORI NA PITANJA
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„Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2022. - 2023.)“

red. br.

PITANJE

ODGOVOR

1.

Može li kriterij djece državljana
Ukrajine postati osnovni kriterij ( uz
postojeći ), budući da imamo škole u
kojima broj djece iz Ukrajine prelazi
zadanih 15% i ne znam kako bih neke
uvrstila, a neke ne u ciljanu skupinu ?

Navedeno nije moguće. Prema važećim Uputama
za prijavitelje kriterij djece državljana Ukrajine
kojima je priznata privremena zaštita je dodatni
kriterij, a na temelju dodatnih kriterija u projekt
se može uključiti najviše 15% od ukupnog broja
djece prijavljene za sudjelovanje u projektu po
pojedinoj obaveznoj partnerskoj organizaciji
(javnoj osnovnoj školi), koristeći pritom jedan ili
više dodatnih kriterija. Dodatni kriterij koji se
odnosi na djecu državljane Ukrajine kojima je
priznata privremena zaštita uveden je u okviru
ovog Poziva „Osiguravanje školske prehrane za
djecu u riziku od siromaštva (šk. godina 2022. –
2023.) te je i prihvatljiv postotak od ukupnog broja
djece prijavljene za sudjelovanje u projektu po
pojedinoj obaveznoj partnerskoj organizaciji
(javnoj osnovnoj školi) povećan na 15% koristeći
pritom jedan ili više dodatnih kriterija, a u odnosu
na Poziv za šk. godinu 2021. – 2022. gdje je taj
postotak bio utvrđen na 10%, koristeći također
pritom jedan ili više dodatnih kriterija.

2.

Poštovani, u uputama za prijavitelje
navedeno je kako su obavezne
partnerske
organizacije
javne
osnovne škole koje se nalaze u
jedinicama područne (regionalne)
samouprave
razvrstanim
kao
područja s indeksom razvijenosti
ispod 105 % (skupina I., II. i III.). Znači
li to da javne osnovne škole koje se
nalaze
u
jedinicama
lokalne
samouprave s indeksom razvijenosti
jednakom 105% i više nisu prihvatljivi
partneri?

Prihvatljivi partneri su javne osnovne škole koje se
nalaze u jedinicama područne (regionalne)
samouprave razvrstanim kao područja s indeksom
razvijenosti ispod 105 % (skupina I., II. i III.
sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave prema stupnju
razvijenosti) prema modelu izračuna na
županijskoj razini za razdoblje 2014. – 2016.
Ukoliko se javne osnovne škole koje se nalaze u
jedinicama lokalne samouprave s indeksom
razvijenosti jednakom 105% i više, nalaze u
jedinicama područne (regionalne) samouprave
razvrstanim kao područja s indeksom razvijenosti
ispod 105 % (skupina I., II. i III.), one su prihvatljive.

3.

Kod dokaznih dokumenata koji se
odnose na obvezni kriterij, spominje
se uvjerenje HZMO-a koji se odnosi na
skupni popis djece. Da li se to odnosi
na skupni popis djece iz jedne obitelji
ili jedna škola može zatražiti skupni
popis djece koja će biti uključena u
projekt, a koja zadovoljavaju ovaj
kriterij.

Prema važećim Uputama za prijavitelje, kao jedan
od dokaza obveznog kriterija prihvatljiv je i
službeni dokument HZMO-a koji sadrži skupni
popis djece iz obitelji koje su korisnice prava na
doplatak za djecu. Isti se ne odnosi na skupni popis
djece iz jedne obitelji već se odnosi na skupni popis
djece koja će biti uključena u projekt.

4.

U slučaju da djeca iz Ukrajine nemaju
potrebnu dokumentaciju (iskaznica
stranca pod privremenom zaštitom)
može li se priložiti Mišljenje/Izjava
učitelja, pedagoga, ravnatelja koji su
upućeni u nepovoljne životne prilike
učenika?

Prema važećim Uputama za prijavitelje za djecu iz
Ukrajine je dokazni dokument iskaznica stranca
pod privremenom zaštitom. U pravilu, svi
državljani Ukrajine kojima je priznata privremena
zaštita imaju iskaznicu stranca pod privremenom
zaštitom.
Međutim, ukoliko je primjenjivo,
navedeno dijete se može uključiti u projekt
temeljem kriterija „Djeca iz obitelji u riziku od
siromaštva, koja se po osobnoj procjeni djelatnika
škole ili centra za socijalnu skrb, nalaze u
nepovoljnim osobnim, socijalnim i materijalnim
okolnostima, a razlog nije činjenica da su iz
višečlane ili jednoroditeljske obitelji“ i tada se kao
dokazni dokument prilaže Mišljenje/Izjava
školskog pedagoga, učitelja ravnatelja škole,
socijalnog radnika ili druge stručne osobe upućene
u nepovoljne životne prilike učenika.

5.

Poštovani, Odluka kojom se odlučuje
o kriterijima o određivanju ciljanih
skupina mora biti donesena prije
prijave projekta ili prije početka
provedbe projekta? Isto pitanje je i za
dokazne dokumente

U okviru projektnog prijedloga prijavitelj predlaže
kriterije kojima će se odrediti najpotrebitije osobe,
kao i dokazne dokumente. Također, prijavitelj
navodi kojom Odlukom ili drugim dokumentom će
se odlučivati o kriterijima o određivanju ciljanih
skupina i dokumentima kojima se isti dokazuju.
Međutim, navedenu Odluku ili drugi dokument
nije potrebno donijeti prije prijave projekta, već je
nužno da ona bude donesena najkasnije prije
početka provedbe projekta, jer se temeljem iste
djeca mogu i uključiti u projekt.

6.

Da li ste razmatrali mogućnost
povećanja cijene obroka obzirom na
poskupljenja kojima svjedočimo svi
ovih dana. Hvala na odgovoru.

Cijena obroka u ovom Pozivu ostaje
nepromijenjena, ali vodeći računa o porastu cijena
u tijeku je usklađivanje u primjeni standardne
veličine jediničnog troška u daljnjoj provedbi
projekata za osiguravanje školske prehrane za
djecu u riziku od siromaštva u okviru novog
programskog razdoblja unutar ESF plus programa,
područje specifičnog cilja Materijalne deprivacije.

7.

Poštovani, što će se dogoditi ako škole
ne budu mogle ostvariti planirani broj
učenika koji će se u ovom trenutku
prijaviti u projektnom prijedlogu ili
ukoliko škole budu imale i veći broj
učenika koji ulaze u obvezni kriterij od
planiranog ukupnog broja prilikom
prijave?

Točkom 6. Uputa za prijavitelje koja se odnosi na
postupak evaluacije projektnih prijedloga
definirano je da nakon podnošenja projektnog
prijedloga prijavitelju nije dopušteno ispravljanje
ili dopunjavanje projektnog prijedloga osim u
slučaju zahtjeva za dopunom/pojašnjenjem
Upravljačkog tijela. U slučaju da škola ne ostvari
planirani broj učenika ukupna sredstva koja će
dobiti kroz projekt će biti smanjena na način da
troškovi školskog obroka odgovaraju stvarnom
broju djece koja su isti primila. Povećanje broja
djece u odnosu na planirani broj prilikom prijave je
moguć ukoliko se pritom ne povećava ukupno
ugovoreni iznos projekta (npr. može se dogoditi da
tijekom školske godine pojedino dijete izađe iz
projekta, te da na njegovo mjesto dođe drugo
dijete. U tom slučaju će
kumulativni broj
uključene djece biti veći od planiranog broja u
prijavi, a trošak obroka na razini projekta će ostati
isti). Također, želimo naglasiti kako je osiguravanje
školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva
unutar FEAD-a dodana vrijednost postojećim
oblicima subvencioniranja školskih obroka i nije
zamjena za postojeće oblike subvencioniranja
školskih obroka, stoga je potrebno uzeti u obzir
sve mogućnosti sufinanciranja.

