NATJEČAJ ZA MALE PROJEKTE U ZAJEDNICI „MALI PROJEKTI ZA BOLJE SUTRA“
Datum raspisivanja: 11.05.2018. godine
Rok za prijavu: 11.06.2018. godine

Odgovori na postavljena pitanja
P: Ustanova postavlja pitanje vezano za obvezu iz procedure prijavljivanja na natječaj, koja se
odnosi na: "potrebno je dostaviti službeno ovlaštenje potpisano od strane osobe ovlaštene za
zastupanje ustanove". Kako bi taj dokument koji potpisuje ravnatelj Ustanove trebao biti
formuliran?
O: Ne postoji uobičajeni obrazac za ovlaštenje već se isti izrađuje sukladno Zakonu o
ustanovama. Potrebno je dostaviti dokument izrađen u skladu s onima uobičajenima.

P: Da li se Ustanova kao što je Pučko otvoreno učilište može javiti na ovaj Natječaj. Dali projekti
moraju biti višednevni ili mogu biti i jednodnevni. U ovom potonjem slučaju mogu li trajati npr.
oko 4 sata?
O: Sukladno Uputama za prijavitelje na natječaj za male projekte pravo prijave imaju udruge i
ustanove koje imaju sjedište registrirano u gradovima i općinama članovima Fonda gradova i
općina (Buzet, Buje, Labin, Novigrad, Pazin, Vodnjan, Poreč, Rovinj, Kanfanar, Svetvinčenat,
Vrsar, Marčana, Motovun, Ližnjan, Medulin, Funtana i Bale) uz zadovoljavanje dodatnih uvjeta
navedenih u dijelu 2.1. Uputa za prijavitelje.
Ukoliko je pučko učilište osnovano kao ustanova i, kao takvo, upisano u sudski registar te ima
sjedište na području jedne od navedenih jedinica lokalne samouprave može biti prihvatljiv
prijavitelj.
Što se tiče trajanja projekta, natječajem nije definirano ograničenje u smislu najkraćeg trajanja
projekta, ali ono mora biti u razdoblju od 15.07.2018. godine do 31.03.2019. godine kako je
predviđeno u dijelu 2.2. Uputa za prijavitelje.

P: Može li se prijaviti projekt i tražiti sufinanciranje od Zaklade u postotku manjem od 50%?
Udruga bi prijavila projekt za koji već ima osigurano sufinanciranje iz drugih izvora od 70% što bi
značilo da bi putem natječaja "Mali projekti za bolje sutra" tražila sufinanciranje 30% vrijednosti
projekta.

O: Sukladno Uputama za prijavitelje, točka 1.2., sufinanciranje od strane Zaklade može biti u
iznosu od 50% do 80% vrijednosti prijavljenog projekta. Iznimno, projekt koji doprinosi cilju
očuvanja, valorizacije i promicanja istarskog identiteta, tradicije, kulture i običaja može biti
financiran u iznosu do 100% vrijednosti prijavljenog projekta što će se utvrditi u postupku
procjene.
Osim toga, sukladno točci 2.2. Uputa, neće se financirati projekti većih razmjera za koji su
potrebna dodatna financijska sredstva za zatvaranje financijske konstrukcije.

