FLAG NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE PROJEKTIMA U OKVIRU MJERE
A.1.3. POVEĆANJE SVIJESTI O NURTITIVNIM VRIJEDNOSTIMA RIBE KOD DJECE U VRTIĆIMA
IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU 2014.-2020. FLAG-a TUNERA

Pitanja potencijalnih prijavitelja

1. Zanima nas rok provedbe projekta i rok trajanja projekta, te dostavlja li se dokumentacija o

nabavi po istom principu kao za prošli natječaj ?

ODGOVOR:
Rokovi za provedbu i trajanje projekta propisani su natječajem, točkom 13. propisuje se kako
je konačni Zahtjev za isplatu moguće dostaviti najkasnije do 31.12.2021.godine, točkom 2.
natječaja propisano je kako se Uvjeti prihvatljivosti i poštivanje obveza nositelja projekta mogu
provjeravati do trenutka podnošenja konačnog Zahtjeva za isplati i u razdoblju od pet (5)
godina nakon datuma konačne isplate, a u skladu sa odredbama ovog natječaja.
Dokumentacija vezana za provedbu javne nabave i način njene dostave propisani su
Natječajem, te Pravilima i uputama za provedbu nabave koje možete pronaći na
https://euribarstvo.hr/files/Pravila-i-upute-za-provedbu-nabave_nositelj-projekta.pdf ili kao
prilog V. natječajne dokumentacije.

2. Vezano uz FLAG NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE PROJEKTIMA U OKVIRU MJERE A.1.3.
POVEĆANJE SVIJESTI O NUTRITIVNIM VRIJEDNOSTIMA RIBE KOD DJECE U VRTIĆIMA IZ
LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU 2014.-2020. FLAG-A TUNERA dostavljam Vam
slijedeći upit: U točki 1. predmetnog Natječaja navedeno kako je jedan od prihvatljivih
prijavitelja jedinica lokalne samouprave. U točki 4., točki 5. navedeno je kako u slučaju
ulaganja u okviru aktivnosti opremanja nositelj projekta mora koristiti opremu za pripremu
i/ili držanje proizvoda ribarstva i akvakulture. Iz navedenog zaključujem kako je prijavitelj,
odnosno nositelj projekta dječji vrtić koji je ujedno i korisnik opreme sufinancirane iz
Natječaja.
Molim Vas odgovor dali jedinica lokalne samouprave koja je osnivač dječjeg vrtića može biti
prijavitelj ? Također, ljubazno Vas molim odgovor na pitanje dali je potrebna suglasnost
predstavničkog tijela JLS (odnosno suglasnost Upravnog vijeća dječjeg vrtića – u slučaju ako je
dječji vrtić prijavitelj) na predmetno ulaganje ?
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ODGOVOR:
Sukladno točki. 2 Natječaja prihvatljivi nositelji projekta su:
Jedinice lokalne samouprave (JLS)
Javne ustanove koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja (vrtić ili osnovna škola koja
provodi program predškolskog odgoja)
Nastavno na vaše drugo pitanje, Natječajnom dokumentacijom, Prilogom II., propisana je
dokumentacija potrebna za prijavu na predmetni Natječaj, te istom nije predviđena obveza
dostave naznačenih suglasnosti.
Za sva ostala pitanja stojimo na raspolaganju.
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