Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih
Pitanja vezana za natječaj Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih možete uputiti do 23.
lipnja 2017. do 12:00 sati na adresu e-pošte: natjecaj@zaklada.civilnodrustvo.hr
Pitanje: Zanima nas postoji li mogućnost prijave projekta na Vaš natječaj i na natječaj za dodjelu bespovratnih
sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj
godini 2017./2018. kojeg je raspisalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja ili je nužno odabrati između Vašeg
natječaja i natječaja Ministarstva.
Odgovor: U cilju dodatnog pojašnjenja Uvjeta natječaja vezanog uz prijavu projekata u području
izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2017./2018. te na temelju
stava Ministarstva znanosti i obrazovanja o jedinstvenosti navedenog natječaja bez obzira na činjenicu da
pojedina programska područja raspisuju dva davatelja podrški Nacionalna zaklada Vas izvješćuje da
ukoliko odlučite svoju prijavu poslati na dio natječaja kojeg je raspisala Nacionalna zaklada nećete moći
poslati prijavu na druga programska područja koja je raspisalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
Pitanje: Možemo li prijaviti jedan projekt na natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja te jedan projekt na
natječaj Nacionalne zakladu za razvoj civilnog društva, vezano za dodjelu podrški u području
izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja?
Odgovor: Sukladno uvjetima natječaja i Uputama za prijavu, prijavitelj može poslati prijavu na jedno od tri
područja/podkategorija natječaja za dodjelu financijskih podški projektima udruga u području
izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih koji je Nacionalna zaklada raspisala 30.
svibnja o.g., neovisno prijavljuje li se na natječaj koji je raspisalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
Za pojašnjenje uvjeta natječaja raspisanog od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, potrebno je
kontaktirati navedeno tijelo državne uprave.
Pitanje: Htjeli bi se prijaviti na natječaj ''Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih'' koji je raspisala
Nacionalna zaklada. U Uputama za prijavitelje stoji kako se na natječaj ne može prijaviti udruga koja ne djeluje u
području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja, promicanja zaštite ljudskih prava, razvoja volonterstva,
skrbi o osobama s posebnim potrebama, zaštiti okoliša i održivom razvoju te zaštiti i promicanju zdravlja. S
obzirom da neka od navedenih područja imamo, dok neka nemamo izričito navedene u Statutu i Registru, molimo
pojašnjenje jesmo li prihvatljivi prijavitelji.
Odgovor: Sukladno uvjetima natječaja i Uputama za prijavu, udruga prijavitelj treba u Registru udruga
Republike Hrvatske imati upisanu odgovarajuću djelatnosti koja treba biti usklađena sa statutom udruge,
a ovisno o području za koje dostavlja prijavu na ovaj natječaj koji je Nacionalna zaklada raspisala 30.
svibnja 2017. godine. S obzirom na navedeno, uvidom u Registar udruga i statut udruge utvrdit će se
djeluje li udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja, promicanja zaštite ljudskih
prava, razvoja volonterstva, skrbi o osobama s posebnim potrebama, zaštite okoliša i održivog razvoja ili
zaštite i promicanja zdravlja, ovisno o tome za koje od tri raspisana podrucja/podkategorije natjecaja se
udruga prijavljuje, uz napomenu da udruga može kao prijavitelj poslati samo jednu prijavu na navedeni
natječaj.
Pitanje: Molimo pojašnjenje uvjeta koji utvrđuje da je obvezna prijava projekta u partnerstvu s isključivo jednom
odgojno-obrazovnom ustanovom i to osnovnom ili srednjom školom u jedinici lokalne i područne samouprave
(grad) u kojoj se projekt provodi odnosno u kojoj udruga prijavitelj ima registrirano sjedište. Mora li se
zadovoljavati oba uvjeta, sjedište udruge da je nužno identično mjestu provedbe ili samo da škola bude u jedinici
lokalne i područne samouprave (grad) u kojoj se projekt provodi, s obzirom da bismo u partnerstvu sa školom s
područja Obrovca provodili projekt na tom područu, a naša udruga ima registrirano sjedište u Zadru?
Odgovor: Sukladno uvjetima natječaja, udruga-prijavitelj može prijaviti projekt isključivo u partnerstvu s
odgojno-obrazovnom ustanovom (osnovnom ili srednjom školom) iz područja na kojem se provodi
projekt i na kojem i udruga-prijavitelj ima registrirano sjedište.
S obzirom na navedeno, ukoliko udruga-prijavitelj ima registrirano sjedište u Zadru, a obvezni partner i
područje provedbe je Obrovac, isto nije prihvatljivo odnosno nije sukladno propisanim uvjetima natječaja,
jer sjedište udruge-prijavitelja i obveznog partnera te područje provedbe projekta treba biti istovjetno.

