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PITANJA I ODGOVORI– PDP 
www.strukturnifondovi.hr 
www.efondovi.mrrfeu.hr 

 
 

FOND: Europski fond za regionalni razvoj     TIP NATJEČAJA: Otvoreni postupak  
PRIORITETNA OS: Zaštita okoliša i održivost resursa   MODALITET: Privremeni poziv 
SPECIFIČNI CILJ:6c1        NADLEŽNO TIJELO: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU 
NAZIV POZIVA: Obnova kulturne baštine urbanog  područja Zadar ROK ZA PODNOŠENJE PP: krajnji rok dostave projektnih prijedloga do 

24. rujna 2019. godine u 23:59 sati 
REFERENTNI BROJ POZIVA: KK.06.1.1.09     ROK ZA ODGOVOR NA PITANJE (UzP): 7 radnih dana 
 
U interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u svezi s prihvatljivošću prijavitelja/partnera, projekta ili 
određenih aktivnosti i troškova te ne može zamijeniti niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele kako su opisane u Uputama za 
prijavitelje. 
Slijedom navedenog, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju 
ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično. U slučaju takvih 
pitanja, odgovor nadležnog tijela će upućivati na relevantni dio dokumentacije PDP-a. 
 

 VERZIJA: 1.0 

 OBJAVA SVIH PITANJA/ODGOVORA IZ VERZIJE 1.0: 18.9.2019. 

RB DATUM ZAPRIMANJA PITANJA:  12.9.2019. DATUM ODGOVORA NA PITANJE: 18.9.2019. 

1.  

Da li je potrebno u postupku prijave projektnog prijedloga 
Obnova kulturne baštine urbanog područja grada Zadra u 
postupku dodjele bespovratnih sredstava Europskog fonda 
za regionalni razvoj, Konkurentnost i Kohezija 2014-2020 
priložiti Obrazac 3. Skupna izjava ako je prijavitelj javna 
ustanova u kulturi, korisnik državnog proračuna, u 100% 

U slučaju da se radi o projektima koji sadrže državne potpore ili de 
minimis potpore odnosno ukoliko projektni prijedlog ne ispunjava 
kriterije koji isključuju dodjelu potpora iz točke 1.6. Uputa za 
prijavitelje, prijavitelj i/ili partner(i) je u obvezi sukladno ovom 
Pozivu dostaviti informacije o korištenim potporama u tekućoj i 
prethodne dvije godine u odgovarajućem formatu (Skupna izjava, 
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vlasništvu Republike Hrvatske, a do sada nije primio  
državne potpore. 
Također, da li je potrebno da isti Obrazac 3. Skupna izjava 
popuni i preda partner, u ovom slučaju Turistička zajednica. 

Obrazac 3) svatko zasebno te naznačiti je li korisnik potpore mali, 
srednji ili veliki poduzetnik u smislu definicije iz Priloga I. Uredbe 
651/2014.  
Napominjemo da u slučaju kada su primatelji potpora javni 
poduzetnici pod kontrolom jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, oni se smatraju velikim poduzetnikom u smislu 
navedene Uredbe.   

2.  

Vezano uz pokazatelj iz Poziva „6c11-R Novozaposleni u 
turističkom sektoru“, navedeno je da se u pokazatelj 
ubrajaju nova radna mjesta osoba koje mogu biti zaposlene 
za stalno ili na određeno vrijeme te da se to provjerava na 
kraju projekta i u roku od 1 godine nakon kraja projekta. 
Naše pitanje je da li u vrijednost pokazatelja mogu ući 
osobe koje su bile zaposlene na određeno vrijeme tijekom 
provedbe projekta, ali u trenutku predaje završnog izvješća 
ili izvješća nakon provedbe projekta više nisu bile 
zaposlene? 

Sukladno Uputama za prijavitelje, doprinos navedenom pokazatelju 
mjerit će se brojem novih radnih mjesta (osoba može biti i stalno 
zaposlena ili zaposlena na određeno vrijeme) čije je otvaranje 
izravna ili neizravna posljedica ulaganja u okviru ovog Poziva, a 
imajući na umu kako je riječ o novozaposlenim osobama u 
turističkom sektoru. 
 
Prilikom popunjavanja projektnog prijedloga treba voditi računa da 
je to jedan pokazatelj i da je planiranu vrijednosti spomenutog 
pokazatelja potrebno prikazati kumulativno (bez obzira hoće li 
zaposlenje biti na određeno ili neodređeno). Uzimajući u obzir da je 
kao doprinos ovom pokazatelju prihvatljivo i stalno zaposlenje i 
zaposlenje na određeno, zaista jest moguća situacija (primjerice 
sezonski radnici) da osoba neće biti zaposlena cijelo referentno 
izvještajno razdoblje. Međutim obzirom na opis pokazatelja to radno 
mjesto ulazi u ostvareni doprinos koji će se na razini sustava pratiti 
kumulativno. 
 
S druge strane, na razini projekta/ugovora o dodjeli bespovratnih 
sredstava, učestalost izvještavanja jest po Završetku projekta (putem 
Završnog izvješća) i u roku od 1 godine nakon završetka razdoblja 
provedbe (putem Izvješća nakon provedbe projekta). Doprinos 
pokazatelju će se u svakom od spomenutih izvješća prikazivati na 
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način kako ih zadani prilozi izvješća traže – npr. u tom trenutku i u 
referentnom razdoblju kako je obrascem pojedinog izvješća zadano - 
u odnosu na polazišnu vrijednost u slučaju Završnog izvješća, tj. u 
odnosu na Prethodni izvještaj u slučaju Izvješća nakon provedbe 
projekta.  

 


