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

 
 
 

FOND: Europski fond za regionalni razvoj         NADLEŽNO TIJELO: MRRFEU 
PRIORITETNA OS: Zaštita okoliša i održivost resursa   ROK ZA PODNOŠENJE PP: 31. prosinca 2019. godine u 12:00 sati 
SPECIFIČNI CILJ: 6e2        ROK ZA ODGOVOR NA PITANJE (UzP):7 radnih dana 
NAZIV POZIVA: Revitalizacija brownfield lokacija 
REFERENTNI BROJ POZIVA: KK.06.2.2.06 
TIP NATJEČAJA: Otvoreni postupak 
MODALITET: Trajni poziv 
 
 
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. 
  

http://www.strukturnifondovi.hr/
http://www.efondovi.mrrfeu.hr/
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 VERZIJA: 4.0 

 OBJAVA SVIH PITANJA/ODGOVORA IZ VERZIJE 4.0:  

RB DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 6.9.2018. DATUM ODGOVORA NA PITANJE: 17.9.2018. 
 

1.  

U slučaju revitalizacije građevine koja je kulturno dobro  kako se 
određuje gospodarska namjena obnovljene brownfield lokacije? 
Ukoliko će se dio navedene građevine koristiti kao sjedište JLS-a, a dio 
će se iznajmiti Pučkom otvorenom učilištu (POU) za obavljanje 
aktivnosti POU-a, u jednom djelu prostora nalazit će se stalni muzejski 
postav koji će naplaćivati ulaznice, dio će se koristiti za najam dvorana 
npr.  za izložbe, vjenčanja i privremene izložbe, zatim u jednom djelu 
građevine nalazit će se suvenirnica te restoran. Što se od navedenoga 
smatra gospodarskom namjenom? 
 

Sukladno točki 3.8. Uputa za prijavitelje, stavku 2., brownfield lokacije 
nakon obnove mogu se koristiti u mješovite namjene,  tj. u gospodarske i 
negospodarske svrhe, a da to korištenje ne uključuje državnu potporu pod 
uvjetom da gospodarska namjena obnovljene brownfield lokacije ostane 
isključivo sporedna odnosno da je gospodarski dio korištenja te 
infrastrukture usmjeren na djelatnosti koje su izravno povezane s 
upravljanjem i korištenjem izgrađene brownfield lokacije ili su potrebne za 
operativno korištenje te lokacije odnosno neodvojivo su povezane s 
njezinom glavnom negospodarskom namjenom. Gospodarska namjena 
obnovljene brownfield lokacije može se smatrati sporednom ako kapacitet 
koji je svake godine dodijeljen takvoj djelatnosti ne premašuje 20% 
ukupnog godišnjeg kapaciteta infrastrukture i to izračunom površine koje 
se koriste u gospodarske i negospodarske svrhe ili izračunom vremena 
korištenja infrastrukture u gospodarske i negospodarske svrhe. Primjerice, 
kada se radi o objektima kulture i kulturne baštine koji će nakon obnove 
biti namijenjeni sadržajima negospodarske prirode, javno financiranje 
sporednih gospodarskih (komercijalnih) djelatnosti koji uobičajeno prate 
te aktivnosti (npr. suvenirnice, manje trgovine, restorani, parking, 
garderoba), neće predstavljati državnu potporu pod uvjetom da te 
aktivnosti ostanu sporedne. Dodatno, specifično za područje kulture, 
Europska komisija je dala uputu prema kojoj javno financiranje kulturnih 
aktivnosti koje nisu komercijalne, već su dostupne javnosti bez naknade ili 
uz naknadu koja pokriva 50% troškova, ne podliježe propisima o državnim 
potporama. 
 
Napominjemo da MRRFEU kao nadležno tijelo ne može prejudicirati 
odluku u vezi prihvatljivosti aktivnosti, koja će biti donijeta tijekom samog 
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postupka temeljem činjeničnog stanja utvrđenog po izvršenom uvidu u 
popratnu dokumentaciju.  

2.  

Kod određivanja troškova upravljanja projektom odnosno troškova 
plaća osoblja koristi se zadnji godišnji bruto 2 iznos plaće za punih 
uzastopnih 12 mjeseci koji prethode podnošenju projektnog prijedloga. 
Da li se obračun odnosi na obračunate ili isplaćene plaće? Npr. projekt 
se prijavljuje u 9 mjesecu da li se tad u spomenutih 12 mjeseci gleda 
obračunata plaća u 9 mjesecu ili isplaćena plaća u 9 mjesecu koja se 
odnosi na prethodni mjesec?   

Ukoliko projekt prijavljujete u 9. mjesecu, a plaća se obračunava za 
razdoblje od prvog do zadnjeg dana određenog mjeseca, za pretpostaviti 
je da u tom trenutku nećete imati već unaprijed obračunatu plaću za 
navedeni mjesec koji je još u tijeku, tako da se u tom slučaju zadnjih 12 
mjeseci plaća koje su potrebne za izračun odnose na obračunate plaće od 
8. mjeseca pa unazad.  

3.  

U točki 3.5. Razdoblje provedbe projekta navodi se: „Razdoblje 
provedbe projekta započinje početkom obavljanja aktivnosti projekta 
koje ne može biti ranije od 1. siječnja 2014. godine te istječe završetkom 
obavljanja predmetnih aktivnosti, a traje najduže do 31. prosinca 2021. 
godine.“ 
U točki 3.7. Razdoblje financiranja Uputa za prijavitelje „Razdoblje 
financiranja projekta započinje stupanjem Ugovora na snagu i traje 
najdulje 18 mjeseci od datuma završetka razdoblja provedbe projekta.“ 
Znači li to da se završni zahtjev za nadoknadom sredstava može 
podnijeti u lipnju 2023. godine (18 mjeseci nakon 31. prosinca 2021. 
godine) iako u Prilogu 2. Opću uvjeti ugovora u točki 14.2. stoji da se 
završno izvješće, koje je dio završnog zahtjeva za nadoknadom 
sredstava, podnosi u roku od 30 dana od isteka razdoblja provedbe 
projekta? 

Razdoblje financiranja odnosi se na isplate sredstava od strane nadležnih 
tijela u sustavu koje se mogu izvršavati najkasnije 18 mjeseci od datuma 
završetka razdoblja provedbe projekta. 
 
Završno izvješće podnosi se kako je i navedeno u Općim uvjetima Ugovora, 
točki 14.2., u roku od 30 dana od isteka razdoblja provedbe projekta. 

RB DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 7.9.2018. DATUM ODGOVORA NA PITANJE: 17.9.2018. 
 

4.  

Je li u redu dostaviti link s kojega se mogu preuzeti opsežni dokumenti 
i mape glavnog projekta kako bi se tako omogućio jednakovremenski 
protok dokumenata kroz sustav s ostalim prijaviteljima koji 
nemaju  projekte u zreloj fazi? 

Nije prihvatljivo dostaviti samo link. No učitavanje priloga u sustav 
eFondovi se ne obavlja prilikom prijave projektnog prijedloga (što se 
evidentira i traje jednako za sve prijavitelje), već prilikom učitavanja 
projektnog prijedloga u status 'Spremno za slanje'. Navedena radnju u 
sustavu prijavitelj obavlja po završetku ispunjavanja svojih projektnih 
prijava, što može učiniti u svakom trenutku, i prije otvaranja roka za 
podnošenje prijava. Nastavno na navedeno, ukoliko prijavitelj planira 
prijaviti projektni prijedlog na dan otvaranja zaprimanja, u interesu 
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jednakog postupanja, predlažemo da svoj projektni prijedlog stavi u status 
'Spremno za slanje' najkasnije dan prije podnošenja projektnog prijedloga. 

RB DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 8.9.2018. DATUM ODGOVORA NA PITANJE: 17.9.2018. 
 

5.  

U rubrici Prilozi stoji da je maksimalna veličina: privitka 200 MB.   
Glavni projekti imaju više MB od one koje ste naveli pa me zanima kako 
je moguće priložiti datoteke? 

Unatoč tome što je u rubrici Prilozi navedeno da je maksimalna veličina 
jednog pojedinačnog privitka 200MB, zbog sigurnosnih postavki eFondova 
sustav može prihvatiti 100MB. No ukoliko je pojedini dokument veći od 
veličine propisane u okviru sustava eFondovi, isti je svakako moguće učitati 
u više dijelova. 

RB DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 11.9.2018. DATUM ODGOVORA NA PITANJE: 17.9.2018. 
 

6.  

Da li je prihvatljiv projekt koji prijavljuje JLS, a za koji je 2009. godine 
ishođena građevinska dozvole te je 2010. godine prijavljen početak 
građenja i izvršen dio građevinsko-obrtničkih radova, s obzirom na 
uvjet natječaja iz točke 3.5 po kojem razdoblje provedbe projekta ne 
smije biti prije 01.01.2014. godine? Po našem tumačenju razdoblje 
provedbe predmetnog projekta je započelo 2010 godine i projekt nije 
prihvatljiv na ovom natječaju, iako ne bi potraživali sufinanciranje u 
troškovima nastalim prije 01.01.2014. godine (stavili bi ih u 
neprihvatljive), da li smo u pravu ili ne? 

Da, ukoliko je isti u skladu s odredbama točke 3.5 Razdoblje provedbe 
projekta Uputa za prijavitelje, ukoliko projekt nije fizički niti financijski 
završen, a sadrži aktivnosti koje su prihvatljive sukladno točki 4.7. 
Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? Uputa za 
prijavitelje, koje su se provele ili će se provesti od 1. siječnja 2014. do 31. 
prosinca 2021. godine, te su aktivnosti prihvatljive za financiranje u okviru 
ovog Poziva.  

 
 


