Natječaj za dodjelu institucionalne podrške stabilizaciji i/ili razvoju udruga iz
Domovinskog rata u RH (IP_21_DR_MHB)

PITANJE
Naša udruga branitelja trenutno koristi financijsku podršku Nacionalne zaklade, no zanima li nas
možemo li se prijaviti na ovaj natječaj kako bi ostvarili veći iznos podrške od trenutno odobrenog (u
kategoriji do Kn 100.000,00).
ODGOVOR
Sukladno uvjetima natječaja i Uputama za prijavu, udruga iz Domovinskog rata koja trenutno koristi
financijsku podršku Nacionalne zaklade (bilo institucionalnu podršku ili podršku odobrenu u području
Centara znanja za društveni razvoj u RH) nema pravo prijave na ovaj natječaj za dodjelu
institucionalne podrške raspisan 25. siječnja 2021. godine sukladno točki III.2. Uputa za prijavu.

PITANJE
Imamo upit vezan za natječaj za Institucionalnu podršku za udruge iz Domovinskog rata. Jedan od
navedenih uvjeta je da udruga mora imati propisani prihod ostvaren u 2019. godini - molim za potvrdu
radi li se zaista o 2019. godini?
ODGOVOR
Izvješćujemo Vas da je sukladno uvjetima natječaja za dodjelu institucionalne podrške udrugama iz
Domovinskoga rata koji je raspisan 25. siječnja 2021. godine odnosno u točki IV.2. Uputa za prijavu,
propisano da udruga mora zadovoljiti jedan od osnovnih uvjeta natječaja koji se odnosi na ostvareni
prihod u 2019. godini koji se utvrđuje uvidom u godišnji financijski izvještaj za 2019. godini koji je javno
dostupan u Registru neprofitnih organizacija, a koji se vodi pri Ministarstvu financija.
Nacionalna zaklada i Ministarstvo hrvatskih branitelja usuglasili su se da se spomenuti natječaj raspiše
odmah početkom 2021. godine, a ne u kolovozu kao prethodnih godina kako bi se ranije moglo
započeti s provedbom podrški. Iz tog razloga u uvjetima natječaja traži se financijsko izvješće za 2019.
godinu, a ne za 2020. godinu. Naime, s obzirom da su organizacije u obvezi predati godišnji financijski
izvještaj FINA-i do kraja veljače isto nije odmah vidljivo u Registru neprofitnih organizacija što
onemogućuje utvrđivanje izvršenja zakonske obveze pravovremenog predavanja godišnjeg
financijskog izvještaja niti ostvarenog prihoda što su propisani uvjeti natječaja.
Napominjemo kako je Nacionalna zaklada odlučila napraviti iznimku od svojih pravila vezano uz datum
objavljivanja natječaja za dodjelu institucionalnih podrški udrugama iz Domovinskoga rata zbog
zamolbe Ministarstva hrvatskih branitelja da se time udrugama iz Domovinskoga rata omogući što raniji
početak korištenja institucionalne podrške još u 2021. godini. Svi uvjeti ovog natječaja izrađeni su u
suradnji i uz suglasnost Ministarstva hrvatskih branitelja.

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 uz oznaku natječaja
IP_21_DR_MHB pošaljete poruku o tome koliko redova je potrebno ubaciti u obrazac proračuna u kojoj
skupini troškova odnosno koliko redova i za koje pitanje u opisnom obrascu te ćemo Vam nakon toga
dostaviti proširene obrasce.

