
 
6. SET PITANJA I ODGOVORA U OKVIRU ESF POZIVA 

UP.02.2.2.09 „RAZVOJ USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM-FAZA II“ 

10. 07. 2018.  

01. Možemo li se prijaviti na projekt i dostavljati 
potrebnu projektnu dokumentaciju ako naša novo 
izabrana tijela još uvijek nisu legalna (nemaju sve 
potrebne potpise i postoji mogućnost da će se ići 
na treći zbor članstva) odnosno tijela nisu 
potvrđena od strane županije i grada i kao takvi 
još uvijek nemaju ovlasti za potpisivanje bilo 
kakvih dokumenata. 

Sastavni dio projektne prijave su Obrazac 2. i Obrazac 3. koje 
se dostavljaju u papirnatom i elektroničkom obliku te koje su 
potpisane od ovlaštene osobe i ovjerene službenim pečatom 
organizacije. Ukoliko tijekom administrativne provjere PT2 
utvrdi da traženi dokumenti nisu potpisani od ovlaštene 
osobe, od prijavitelja će biti zatraženo pojašnjenje koje može 
uključivati i naknadnu dostavu pravilno ispunjenih obrazaca, 
kako je i navedeno u točki 8. tablice – Uvjeti za registraciju i 
administrativnu provjeru. 

02. Navedeno je u Uputama za prijatelje, da prijavitelj 
unutar jedne ciljane skupine (skupine 1) može 
prijaviti samo jedan projektni prijedlog, no da li 
može biti partner na projektu drugog prijavitelja 
unutar te iste skupine? 

Da, prijavitelj može istovremeno biti partner u drugom 
projektnom prijedlogu unutar iste skupine.  

03. U uputama za prijavitelje "Razvoj usluge osobne 
asistencije za osobe s invaliditetom – faza II" 
kodnog broja UP.02.2.2.09 u ciljnoj skupini Poziva 
navodi se da  "odrasle osobe s najtežom vrstom i 
stupnjem invaliditeta koje imaju izdano Uvjerenje 
neovisnog tijela vještačenja o ispunjavanju uvjeta 
za primanje usluge osobne asistencije ili Uvjerenje 
Odbora za utvrđivanje potrebe za uslugom osobne 
asistencije o ispunjavanju uvjeta za primanje 
usluge osobne asistencije - s navršenih 18 godina i 
stariji na dan podnošenja projektne prijave na 
poziv na dostavu projektnih prijedloga". 
 
Korisnik ima izdano Uvjerenje Odbora za 
utvrđivanje potrebe za uslugom osobne 
asistencije o ispunjavanju uvjeta za primanje 
usluge osobne asistencije, te je tijekom provedbe 
trenutnog projekta (UP.02.2.2.) navršio 65 godina.   
Da li korisnik usluge udovoljava uvjetima 
natječaja (UP.02.2.2.09) za nastavkom primanja 
usluge osobne asistencije?   

Pravo na uslugu osobne asistencije ima pripadnik/ca ciljne 
skupine koji posjeduje uvjerenje neovisnog tijela vještačenja 
o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije ili 
Odbora za utvrđivanje potrebe za uslugom osobne asistencije 
uz ostalu propisanu dokaznu dokumentaciju, a koji je stariji 
od 18 godina na dan podnošenja projektne prijave na ovaj 
Poziv. Slijedom navedenoga, korisnik kojeg navodite ima 
pravo na uslugu osobne asistencije. 

 


