
 

2. NATJEČAJ ZA MALE PROJEKTE U ZAJEDNICI “MALI PROJEKTI ZA BOLJE SUTRA” 

PITANJA I ODGOVORI 

 

Q:  Da li je prihvatljivi prijavitelj Dječji vrtić koji bi prijavio projekt u domeni ekologije ili sporta za djecu predškolske 

dobi? Da li je prihvatljiv projekt iz domene permakulture   (permanentna agrokultura)? 

 

A: Sukladno Uputama za prijavu na natječaj, točka 1.4., na natječaj se mogu prijaviti udruge, ustanove i mjesni 

odbori koji imaju sjedište u gradovima i općinama članovima Fonda gradova i općina: Buzet, Buje, Funtana, Labin, 

Ližnjan, Marčana, Medulin, Novigrad, Pazin, Poreč, Rovinj, Svetvinčenat, Vodnjan i Vrsar. 

Sukladno tome, dječji vrtić može biti prijavitelj na natječaj uz uvjet da je sjedište registrirano u jednom od 

prethodno navedenih gradova i općina.  

Mali projekt podrazumijeva skupinu aktivnosti pokrenutu od strane skupine građana u lokalnoj zajednici koji 

djeluju kroz udruge, ustanove ili mjesne odbore za dobrobit šire lokalne zajednice. Cilj malog projekta je doprinijeti 

rješavanju konkretnih problema u lokalnoj zajednici.  

Mali projekt se može provoditi u jednom od slijedećih prioritetnih područja: 

1) Razvoj lokalne zajednice 

2) Očuvanje, valorizacija i promocija istarskog identiteta, tradicije, kulture i običaja 

Svi prijavljeni projekti moraju se provoditi na području grada/općine člana „Fonda gradova i općina“ te smiju trajati 

maksimalno 6 mjeseci u razdoblju od 01.01.2020. – 30.06.2020. godine. 

Sukladno tome, nema ograničenja vezano za domenu u kojoj bi se Vaš projekt provodio. 

 

 

Q: Dali je prihvatljivo/dozvoljeno da jedan projektni partner projekta za natječaj Mali projekti za bolje sutra bude 

udruga registrirana u Puli, iako Pula nije član Fonda gradova i općina koji su obuhvaćeni natječajem? 

Prijavitelj projekta i drugi projektni partneri su sa prihvatljivog  područja Općine Medulin. 

A:  Prema točci 1.4. Uputa za prijavitelje, registrirano sjedište u gradovima i općinama članovima Fonda gradova i 

općina odnosi se na nositelje projekta što je u Vašem slučaju prihvatljivo s obzirom da su prijavitelj projekta i drugi 

projektni partneri s područja Općine Medulin. 

 

 

Q: 1. Treba li navesti imena sve djece koja će biti izvoditelji  aktivnosti ako su u pitanju plesači?  

     2. Tko su partneri, a tko suradnici i koji od njih mogu pomoći u financiranju?  

     3. Mogu li udruge biti navedene kao organizacije /partneri?  

     4. Tko su izravni korisnici, a tko neizravni? (odnosi li se legenda iz stavke 11. na to)  

     5. U opisu III. 5. i III.11. treba li navesti samo šifru ili naziv? 



 

6. Može li se u neizravne troškove staviti nabava prehrambenih proizvoda  kojima bi se počastili volonteri i ostali? 

 

A:   1. Izvoditelji aktivnosti su osobe koje sudjeluju u provedbi pojedinih aktivnosti. Obzirom da nismo detaljno 

upoznati s aktivnostima projekta, kao ni o kojoj se konkretnoj aktivnosti radi, ne možemo Vam dati precizan 

odgovor. 

        2. Sukladno uputama za prijavitelje, nema ograničenja u sufinanciranju projekta. Odnosno, ukoliko će netko 

sufinancirati Vaš projekt, ne mora nužno biti niti partner niti suradnik, već može biti donator ili sponzor. Partner je 

organizacija koja aktivno sudjeluje u provedbi projekta te doprinosi ostvarenju ciljeva istog.  

        3. Prema uputama za prijavitelje, potiče se i dodatno se boduje umrežavanje udruga, ustanova i mjesnih 

odbora te njihovo aktivno sudjelovanje u provedbi  projekta. Sukladno tome, udruga može biti partner na Vašem 

projektu.  

       4. Izravni korisnici su ona skupina korisnika koja je najzastupljenija u projektima kao korisnik aktivnosti ili 

usluga, a neizravni korisnici su ona skupina korisnika koja je također u značajnoj mjeri obuhvaćena projektom, uz 

izvornu korisničku skupinu, ili se pak pomoću nje može definirati podskupina unutar izravne skupine na koju je 

projekt usmjeren. 

       5.  Obrazac Legenda-korisnici odnosi se i na 10. i 11. pitanje Opisnog obrasca te je dovoljno da navedete samo 

naziv korisnika 

      6. Sukladno točci 1.6. Uputa za prijavitelje,nabava prehrambenih proizvoda kojima bi se počastili volonteri i 

ostali, spada u izravne troškove s obzirom da se radi o trošku koji je izravno povezan s provođenjem projekta. 

 

 

Q:  Da li je sportsko natjecanje prihvatljiv tip projekta na natječaj ? 

A: Sukladno uputama za prijavitelje 1.5., ne financiraju se projekti koji su usmjereni isključivo na organizaciju 

aktivnosti sportskog sadržaja. 

 

 

Q: Na koji način se obračunavaju troškovi putovanja ako ne postoji međugradski javni prijevoz. Ukoliko predavač 

mora putovati autom, jer ne postoji javni prijevoz, da li se putni troškovi mogu refundirati 2,00kn po kilometru? Ili 

je potrebno naći ili procijeniti koliko bi koštala autobusna karta iako te linije nema? 

A: Prihvatljiv je trošak putovanja autom te vanjskim suradnicima možete isplatiti putne troškove neoporezivo do 

2,00kn po prijeđenom kilometru ali samo ukoliko isti ne prima naknadu za ugovoreni posao. U slučaju kada mu se 

isplaćuje naknada nije moguće neoporezivo isplatiti putne troškove.  

 

 

Zadnje ažuriranje: 14.10.2019. godine 


