Pitanja vezana za natječaj 'Institucionalna podrška-demokratizacija' možete uputiti do 8. rujna
2017. do 12:00 sati na adresu e-pošte: natjecaj@zaklada.civilnodrustvo.hr
Pitanje: S obzirom da još nisu poznati rezultati natječaja za dodjelu institucionalnih podrški udrugama
koje u prethodnim razdobljima nisu koristile takvu vrstu podrške zanima nas možemo li se prijaviti i na
natječaj za dodjelu institucionalnih podrški koji je Nacionalna zaklada raspisala 16. kolovoza 2017.
godine?
Odgovor: S obzirom da rezultati prethodnog natječaja još nisu poznati, možete se prijaviti na
natječaj za dodjelu institucionalnih podrški koji je Nacionalna zaklada raspisala 16. kolovoza
2017. godine.
Ukoliko će Vam biti odobrena podrška po prethodnom natječaju Vaša prijava na natječaj u
kolovozu biti će stavljena van snage, odnosno biti će isključena iz daljnjeg postupka. No, u
protivnom, ako Vam prijava neće biti odobrena po prethodnom natječaju, Vaša prijava na
natječaj u kolovozu biti će upućena u daljnji postupak.

Pitanje: Udruga na dan raspisivanja natječaja ima 4 zaposlene osobe temeljem javnih radova. Može li
se prijaviti na 3. kategoriju natječaja (do 50.000,00 kn)?
Odgovor: Sukladno uvjetima natječaja i Uputama za prijavu na natječaj za dodjelu
institucionalne podrške koji je raspisan 16. kolovoza o.g., ukoliko na dan raspisivanja natječaja
Vaša udruga ima četiri zaposlene osobe s kojima je izravno zaključila ugovore o radu, nemate
mogućnost prijave na navedenu kategoriju natječaja za koju udruga-prijavitelj ne mora imati
zaposlene osobe, a ako ih ima, onda ne može imati više od jedne zaposlene osobe temeljem
ugovora o radu na dan raspisivanja natječaja.
Ukoliko sa četiri osobe koje su zaposlene putem mjere javni radovi udruga nije izravno
zaključila ugovore o radu, Vaša udruga ima mogućnost prijave na navedenu kategoriju natječaja
(ako zadovoljava i druge propisane uvjete).

Pitanje: Molimo uputu kako ubaciti dodatne redove u obrazac proračuna i opisni obrazac jer su
zaštićeni.
Odgovor: Molimo da nam na adresu e-pošte: natjecaj@zaklada.civilnodrustvo.hr javite koliko
redova je potrebno ubaciti u obrazac proračuna u kojoj grupi troškova odnosno koliko redova i
za koje pitanje u opisnom obrascu te ćemo Vam nakon toga dostaviti proširene obrasce.

Pitanje: Udruga je u 2016. godini završila s provedbom 3. godine institucionalne podrške Nacionalne
zaklade odobrene na natječaju raspisanom u 2013. godini. Može li se ponovno prijaviti na ovaj
natječaj?
Odgovor: Sukladno uvjetima natječaja i Uputama za prijavu odnosno te Pravilniku o uvjetima i
postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Nacionalne zaklade, ukoliko je udruga u
2016. godini završila s provedbom 3. godine odobrene institucionalne podrške, ima pravo
prijave na natječaj za dodjelu institucionalne podrške koji je raspisan 16. kolovoza 2017. godine,
s obzirom da u 2017. godini ne koristi institucionalnu podršku.

Pitanje: Molim Vas uputu odnosi li se neprihvatljivost prijave na natječaj jednako za udruge osoba s
invaliditetom i na udruge za osobe s invaliditetom?
Odgovor: Sukladno uvjetima natjecaja za dodjelu institucionalnih podrski udrugama koji je
raspisan 16. kolovoza 2017. godine (poglavlje III.2. tocka 11 Uputa za prijavu), na isti se ne mogu
javiti udruge osoba s invaliditetom koje ce imati mogucnost prijave na specijalizirane natjecaje
iskljucivo za udruge osoba s invaliditetom u 2018. godini. Navedeno se odnosi i na udruge koje
djeluju u korist osoba s invaliditetom.

