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KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMU 
 
Pitanje: u kojim se slučajevima smatra da se dvije organizacije nalaze u 
ovisničkom odnosu pa stoga ne udovoljavaju kriterijima prihvatljivosti za 
sudjelovanje u Programu?  
 
Dvije se organizacije (pravne osobe) nalaze u ovisničkom odnosu ukoliko među 
njima postoji kontrola. Da bi pravna osoba bila neovisna, između nje i druge pravne 
osobe ne smije postojati kontrola.  
 
Kontrola je odnos u kojem jedna pravna osoba izravno ili neizravno utječe na drugu, 
ili je jedna pravna osoba pod istim izravnim ili neizravnim utjecajem kao i druga.  
Pravna osoba A ima kontrolu nad pravnom osobom B ukoliko:  

• Pravna osoba A, izravno ili neizravno, ima više od 50% kapitalnog udjela ili 
većinu glasačkih prava dioničara ili partnera pravne osobe B,  

 
ili  

• Pravna osoba A izravno ili neizravno ima stvarnu i pravnu moć donošenja 
odluka za pravnu osobu B  

 
Vlasništvo ili nadzor nad pravnim osobama od strane javne ustanove (institucije) 
samo po sebi ne stvara odnos kontrole među njima.  
 
 
FINANCIJSKA PITANJA 
 
Pitanje: Što se sve treba poduzeti u slučaju kad organizacija mora dostaviti 
jamstvo?  
 
Izvršna agencija može zatražiti bilo koju organizaciju kojoj je dodijeljena potpora 
(odnosno nositelja projekta) da unaprijed dostavi jamstvo za iznos koji je jednak 
iznosu predujma, radi smanjenja financijskih rizika vezanih uz isplatu/e predujma.  
 
Svrha je jamstva imati banku ili financijsku instituciju, treću stranu ili druge korisnike 
kao neopozivo pokriće ili prvog jamca za ispunjavanje obveza korisnika potpore.  
 
Financijsko jamstvo, izraženo u eurima, izdaje ovlaštena banka ili financijska 
institucija utemeljena u zemlji u kojoj se nalazi sjedište korisnika.  
  



Na zahtjev korisnika, a po odobrenju nadležnog službenika iz Izvršne agencije, 
jamstvo se može zamijeniti zajedničkim jamstvom i nekoliko pojedinačnih jamstava 
treće strane ili zajedničkim jamstvom svih korisnika neke aktivnosti koji su stranke 
istog Ugovora o dodjeli potpore.  
 
Jamstvo prestaje po isplati bilance (odnosno završnoj isplati sredstava) korisnicima, 
sukladno odredbama iz Ugovora o dodjeli potpore.  
 
 
OPĆA PITANJA 
 
U kojoj su mjeri različite programske aktivnosti otvorene prema novim 
kulturnim korisnicima (neprofitnim organizacijama)?  
 
Za svaku pojedinu programsku aktivnost postoje posebni selekcijski i bodovni 
kriteriji. Općenito sve aktivnosti moraju imati europsku dimenziju.  
Podnositelji natječajnih prijedloga moraju biti profesionalno sposobni i kvalificirani 
kako bi mogli završiti predloženu aktivnost i podnijeti izvješće o aktivnostima 
postignutim u zadnje dvije godine. Organizacije kandidati moraju imati stalne i 
dostatne izvore financijskih sredstava kako bi mogle obavljati predložene aktivnosti 
tijekom razdoblja životnog ciklusa projekta i sudjelovati u njegovu financiranju; 
organizacije kandidati dostavljaju račun dobiti i gubitka zajedno s bilancom zadnje 
financijske godine u kojoj su isti zaključeni (bilanca i račun dobiti i gubitka ne smiju 
biti stariji od 18 mjeseci).  
 
Izgradnja kapaciteta: Kako će se selekcijski postupak nositi s „problemom“ 
natječajnih prijava velikih, dobro povezanih i jakih organizacija poput fakulteta, 
gradova i sl., koje mogu istisnuti natječajne prijave manjih organizacija koje 
nemaju toliko iskustva?  
 
Program je namijenjen i velikim i malim organizacijama te daje potporu 
visokokvalitetnim aktivnostima na europskoj razini namijenjenima što većem broju 
građana.  
 
Je li projekt, koji je jednim dijelom financiran iz Europskog socijalnog fonda 
(en. European Social Fund – ESF), prihvatljiv za zasebno financiranje iz 
program Kultura (posebni dijelovi projekta)?  
 
Postoji općenito pravilo da se isti troškovi ni pod kakvim okolnostima ne mogu 
dvaput financirati iz fondova EU-a (članak 111. Financijske uredbe). Dodatno 
financiranje kroz program Kultura moguće je ostvariti jedino ako navedeni troškovi 
nisu već bili financirani iz ESF-a.  
 
Je li dozvoljeno financirati usavršavanje kulturnih djelatnika?  
 
Usavršavanje je dozvoljeno samo ukoliko je ono sastavni dio dozvoljene aktivnosti, 
odnosno ako predloženi program ili aktivnost imaju europsku dimenziju i ukoliko su 
ispunjeni kriteriji za sudjelovanje u Programu i bodovni kriteriji za odabranu 
programsku aktivnost (natječaj).  



Ako na projektu kulturne suradnje sudjeluju 3 partnera, financiranje iz 
programa Kultura može iznositi do 50% ukupne vrijednosti projekta. Je li 
preostalih 50% sredstava potrebno osigurati prije ili poslije podnošenja 
natječajne prijave EU? Potpora EU-a pomaže kod prikupljanja sredstava (en. 
fund raising), no sufinanciranje iz drugih izvora može pomoći prilikom 
dobivanja sredstava EU-a.  
 
Ostalih 50% sredstava valja osigurati prije podnošenja natječajne prijave Europskoj 
uniji.  
 
Ubrajaju li se troškovi za umjetnike iz neeuropskih zemalja (primjerice iz SAD-
a) u projektni proračun i mogu li se sufinancirati iz potpore EU-a?  
 
Da, međutim takvi troškovi koje je ostvario korisnik i/ili potkorisnik ne smiju prelaziti 
15% ukupnog dozvoljenog proračuna projekta. Ovo se pravilo ne primjenjuje na 
projekte prijavljene na natječaj za projektnu aktivnost 1.3., Projekti kulturne suradnje 
s Trećim zemljama.  
 
Može li se na programske natječaje prijaviti osoba koja je porezni obveznik, no 
nije niti privatna organizacija niti neprofitna organizacija?  
 
Ne može. Fizičke osobe (pojedinci) ne udovoljavaju kriterijima prihvatljivosti za 
dodjelu potpore, koja se može ostvariti prijavom na bilo koji od programskih 
natječaja uređenih Programskim vodičem Izvršne agencije.  
 
Može li se organizacija istovremeno prijaviti na nekoliko programskih natječaja 
(na natječaj namijenjen projektima kulturne suradnje, na natječaj za dodjelu 
potpore namijenjene troškovima poslovanja neke organizacije, na natječaj za 
suradnju s Trećim zemljama)?  
 
Da, no valja obratiti pozornost na članak 111. Financijske uredbe prema kojem isti 
troškovi ni u kojem slučaju ne mogu biti financirani iz proračuna EU-a dvaput.  
 
PROJEKTI SURADNJE  
 

- Projekti višegodišnje suradnje, programska aktivnost 1.1.  
- Projekti kratkoročne suradnje, programska aktivnost 1.2.1.  
- Projekti suradnje s Trećim zemljama, programska aktivnost 1.3.  

 
Postoji li mogućnost povećanja financijskog doprinosa EU-a za bugarske, 
rumunjske i turske projekte koji se prijavljuju na natječaje namijenjene 
programskim aktivnostima 1.1. i 1.2.1?  
 
Ne. Ovaj uvjet utvrđen pravnim temeljem programa Kultura za razdoblje 2007.–
2013. prema 50% ukupnog dozvoljenog proračuna projekta.  
 



Ubrajaju li se sponzorstva u prihod neke organizacije? Mogu li se sponzorstva 
koje je dobio jedan od projektnih partnera uložiti u dio projektnog proračuna 
kojeg osiguravaju projektni partneri?  
 
Sponzorstva su dozvoljena, ali se moraju prikazati kao financijski udio nositelja 
projekta i/ili suorganizatora.  
Ukoliko nositelj projekta dobije sponzorstva, mora objasniti detalje vezane uz njih jer 
se u suprotnom ista neće uračunati u financijsku sposobnost nositelja projekta.  
 
Postoji li minimalni financijski iznos koji suorganizatori moraju osigurati za 
svoje sudjelovanje u ukupnom proračunu projekta (programska aktivnost 1.1. i 
1.2.1.)?  
 
Od objave poziva za dostavu projektnih prijedloga na programske natječaje u 2007. 
godini, kao i u novom Programskom vodiču, od suorganizatora se više ne zahtijeva 
da osiguraju minimalan financijski iznos za sudjelovanje na projektu. Umjesto 
osiguranog minimalnog financijskog iznos za sudjelovanje u projektu, sada se 
vrednuje kvaliteta partnerstva - jedan od bodovnih kriterija - što podrazumijeva da 
svaki suorganizator preuzima financijsku obvezu.  
 
 
PROJEKTI KNJIŽEVNIH PRIJEVODA, projektna aktivnost 1.2.2.  
 
Je li dozvoljeno prevoditi nacionalnu književnost neke zemlje s jednog na 
drugi službeni jezik?  
 
Nije dozvoljeno. Na primjer, nije dozvoljeno da irski nakladnik na irski galski prevodi 
knjigu irskog autora, koja je napisana na engleskom jeziku.  
 
Na koji se način vrednuje književna kvaliteta neke knjige?  
 
Književna kvaliteta neke knjige i njena narav čine kriterije pomoću kojih se vrednuje 
nivo kvalitete predloženih aktivnosti prevođenja.  
Podsjetimo, dozvoljeno je prevoditi samo djela fikcije, bez obzira na njihov književni 
rod i vrstu, kao što su romani, pripovijetke, kratke priče, kazališna djela, poezija i 
stripovi.  
U sklopu navedenog, neovisni će stručnjaci vrednovati u kojoj mjeri predložena 
knjiga može promicati zajedničku europsku baštinu i zajednički kulturni prostor svih 
Europljana.  
 
Može li se NGO prijaviti na natječaj za programsku aktivnost 1.2.2.?  
 
Podsjetimo, podnositelji natječajnih prijedloga za programsku aktivnost 1.2.2. koji 
udovoljavaju natječajnim kriterijima su jedino:  

 
- javne ili privatne nakladničke kuće ili skupine nakladnika (koji ne mogu biti 

fizičke osobe);  
- sa sjedištem u jednoj od zemalja članica Programa  

 



Je li dozvoljeno prevoditi non-fiction djela (esejistiku)?  
 
Dozvoljeno je prevoditi samo fikciju, bez obzira na književni rod i vrstu prevođenog 
djela, kao što su romani, pripovijetke, kratke priče, kazališna djela, poezija i stripovi.  
 
Hoće li se na programskom natječaju 1.2.2. u 2010. godini razmatrati prijava 
knjige kojoj je dodijeljena Europska nagrada za književnost/Europska 
književna nagrada (2009.)?  
 
U pravilu da, ukoliko podnositelj projektnog prijedloga udovoljava natječajnim 
kriterijima iz Programskog vodiča.  
 
 
POTPORA ZA TROŠKOVE POSLOVANJA, PROGRAMSKA AKTIVNOST 2.  
 
U Programskom vodiču spominju se Europske godine jer iste imaju poveznicu s 
projektima kojima je dodijeljena potpora. Međukulturni dijalog bio je tema europske 
godine 2008., a 2009. godine tema će biti inovacija i kreativnost. Budući da 
navedeno nije niti jedan od bodovnih kriterija niti programski prioritet, Europska 
godina uzet će se u obzir u smislu dodane vrijednosti.  
Međukulturni dijalog jedan je od triju stalnih programskih prioriteta (posebnih ciljeva), 
a projekt koji se bavi sa sva tri programska prioriteta ima veću mogućnost za 
dobivanje potpore. Konkretnije, vrednovat će se kvaliteta projektnog prijedloga. U 
Programskom vodiču navedeni su svi bodovni kriteriji za svaku pojedinu programsku 
aktivnost prema kojima će se vrednovati prihvatljivi projektni prijedlozi.  
 
Može li organizacija kojoj je dodijeljena potpora za programsku aktivnost 2. 
ostvariti dobit?  
 
Ne, u poglavlju koje se odnosi na potpore, Financijska uredba jasno govori da je 
neprofitnost jedno od glavnih načela za dodjelu. Potpora Zajednice namijenjena je 
postizanju ujednačenog prihoda i rashoda, a ne ostvarivanju dobiti neke 
organizacije.  
 
Ako je korisnik potpore potpisao Okvirni ugovor o partnerstvu (en. Framework 
Partnership Agreement), mora li se svake godine ponovno prijavljivati na 
natječaj?  
 
Kao što mu ime govori, Okvirni ugovor o partnerstvu predstavlja okvir za ostvarivanje 
dugoročnog odnosa s korisnikom. To podrazumijeva pojednostavljene 
administrativne postupke. Međutim, svake se godine iznova provodi konzultativni 
postupak s nadležnim tijelima kako bi se odabrali korisnici potpore u sljedećoj godini. 
Radi se o jednostavnijoj prijavnici, koja se temelji na programu rada za sljedeću 
godinu i pripadajućem proračunu. Kriteriji su isti tijekom sve tri godine. Program rada 
vrednovat će se prema bodovnim kriterijima i trogodišnjem planu aktivnosti kako je 
uređeno Okvirnim ugovorom o partnerstvu.  
  



Što je završno izvješće koje se dostavlja za Okvirni ugovor o partnerstvu?  
Mora li se završno izvješće dostaviti svake godine?  
 
Dok je na snazi Okvirni ugovor o partnerstvu, korisnik potpore obvezan je dostaviti 
završno godišnje izvješće po isteku svake pojedine godine za koju je dodijeljena 
potpora. Budući da se potpora dodjeljuje za svaku godinu, Agencija mora utvrditi je li 
godišnji plan rada proveden u skladu s ugovorom o dodjeli potpore kako bi mogla 
isplatiti odgovarajući iznos financijskih sredstava. Predlošci ugovora dostupni su na 
internetskoj stranici Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i 
kulturu (EACEA).  
 
Zašto su rokovi za prijavu projektnih prijedloga na programske natječaje 
objavljeni tako kasno?  
 
Novi Programski vodič uvodi fiksni kalendar rokova za prijavu na programske 
natječaje, koje provodi Izvršna agencija, sve do kraja programskog razdoblja (2013. 
godine). Na taj način kulturni subjekti mogu bolje isplanirati aktivnosti i pripremiti 
projektne prijedloge za programske natječaje u narednim godinama. Još jedna 
osobitost je Okvirni ugovor o partnerstvu, kroz koji se nastoji osigurati financijska 
stabilnost kulturnih subjekata u razdoblju od tri godine. Naposljetku, uveden je 
sustav financiranja prema jedinstvenoj stopi. Ovaj sustav financiranja daje nam 
dovoljno vremena za analiziranje proračuna prijavljenih organizacija pa ćemo 
natječajne rezultate moći objaviti još ranije.  
 
Za prijavu na potkategoriju Festivali u sklopu natječaja za programsku 
aktivnost 2. potrebno je ispuniti uvjet da festival obuhvaća 7 zemalja članica 
Programa. Znači li to da se produkcija festivala mora odvijati u sedam 
zemalja?  
 
Potrebno je da festival broji sedam zemalja članica Programa. To, međutim, ne znači 
da festivali moraju gostovati u sedam različitih zemalja. Festivali moraju pokriti 
barem sedam zemalja članica Programa, što se može ostvariti kroz gostovanja 
umjetnika ili uvrštavanja kulturnih djela iz različitih zemalja članica Programa.  
 
Naš festival djeluje pet godina, no dosad je na njemu radilo 90% volontera. Na 
koji se način mogu prijaviti na natječaj za dodjelu potpore ako dosad nije 
postojao ovakav slučaj?  
 
Novouvedeni sustav financiranja prema jedinstvenoj stopi temelji se na „fiksnom 
iznosu za zemlju članicu Programa“ (en. country rate) i „broju zaposlenika“ neke 
organizacije (en. number of staff). Valja primijeniti jedinstvenu stopu one zemlje u 
kojoj je za stalno zaposleno barem 50% radne snage (u većini slučajeva to je zemlja 
u kojoj se nalazi sjedište organizacije). Za izračun broja zaposlenih u jednoj radnoj 
godini, valja zbrojiti sve radne dane svih zaposlenih. Jedna godina odgovara broju 
od 220 radnih dana, a jedan dan odgovara broju od 7 sati i 30 minuta rada. Kada se 
ukupan zbroj svih radnih dana svih zaposlenika podijeli s 220 dana, dobije se iznos 
koji odgovara broju zaposlenih u radnoj godini. U slučaju kada zaposlenici neke 
organizacije rade uz skraćeno radno vrijeme, valja zbrojiti razne zaposlenike kako bi 
se dobila cijela radna godina. Zaposlenicima se smatraju osobe koje su zaposlene 



na puno radno vrijeme i na skraćeno radno vrijeme (menadžment, asistenti, tajnice) i 
umjetnici (za kategorije Veleposlanici i Festivali). Osobe koje se ne smatraju 
zaposlenicima neke organizacije su: podugovaratelji (kooperanti), volonteri i 
vježbenici. Broj zaposlenih izračunava se na temelju radne snage zaposlene u 
sljedećoj godini, a ne prema trenutačno zaposlenim osobama.  
 
U slučaju natječajne prijave za dodjelu potpore za troškove poslovanja, je li 
osoblje koje će sudjelovati u programskoj aktivnosti 2. potrebno zaposliti prije 
podnošenja natječajne prijave ili prije početka provedbe aktivnosti?  
 
Ne. Zaposlenici su prikazani u predviđenim prihodima i rashodima (vidi kalkulator za 
izračun potpore), a vjerodostojnost broja zaposlenih (radni dani po radniku) 
potvrđuje vanjski revizor.  
 
Koje je značenje sljedeće rečenice, koja se nalazi u odluci o uspostavi 
programa Kultura (dodatak odluci, paragraf 1.1.) : „Potpora zajednice…je 
degresivna“?  
 
Pravilo degresivnosti odnosi se samo na potpore namijenjene troškovima poslovanja 
– programska aktivnost 2 (promjenjuje se uz postupno smanjenje potpore 
sufinancirane od strane EU-a iz godine u godinu, ukoliko se radi o obnavljanju 
potpore), a služi postupnom smanjenju financijske ovisnosti neke organizacije o 
financijskim sredstvima EU-a.  
 
Kako će novi sustav sufinanciranja tretirati isplatu završnih 20% sredstava, 
bez obzira na potrebne dokumente i informacije?  
 
Za završnu isplatu sredstava prema jedinstvenoj stopi sufinanciranja potrebo je 
dostaviti sljedeće dokumente: završno izvješće o provedbi programa rada, 
dokumente koji prikazuju poduzete aktivnosti i godišnji obračun za godinu za koju je 
dodijeljena potpora, uključujući izjavu o broju zaposlenika ovjerenu od strane 
samostalnog ovlaštenog vanjskog revizora ili, u slučaju javnih tijela, nadležnog 
neovisnog službenika.  
 
 
PITANJA O JEDINSTVENIM STOPAMA 
 
Koju zemlju valja upisati u prijavnici pod „lokacija“?  
 
Radi se o zemlji u kojoj organizacija obavlja svoje primarne aktivnosti, odnosno 
zemlji u kojoj je stalno zaposleno barem 50% osoblja.  
 
Gdje se nalaze troškovi za zadnju zaključenu financijsku godinu?  
 
Zadnja zaključena financijska godina za ovu prijavu je 2007. Iznos troškova nalazi se 
u računu dobiti i gubitka.  
 
Postoji li ograničenje za predviđene troškove u 2009. godini?  



Ukupni troškovi za financijsku godinu 2009. ne smiju biti veći od 10% ukupnih 
troškova iskazanih u računu dobiti i gubitka za zadnju zaključenu financijsku godinu 
(2007.). Ukoliko je predviđeni ukupni trošak za financijsku godinu 2009. veći od 
dozvoljenog, isti će se odrediti će prema iznosu navedenom za 2007. godinu, 
uvećanom za 10%.  
 
Kako izračunati broj zaposlenih u „radnim godinama po radniku“?  
 
Jedinstvena stopa odnosi se na zaposlenika koji radi puno radno vrijeme u traženoj 
godini. Jedna radna godina po radniku odgovara jednoj osobi koja je u organizaciji 
prijavitelju projektnog prijedloga zaposlena na puno radno vrijeme i koja radi kroz 
cijelu financijsku godinu. Jedna financijska godina odgovara broju od ukupno 220 
dana sa barem 7 sati i 30 minuta rada.  
 
Radna godina po radniku također se može izračunati zbrajanjem 220 dana 
službovanja različitih fizičkih osoba zaposlenih u korisničkoj organizaciji tijekom iste 
financijske godine. Jednostavno zbrojite svaki dan (ili dio dana) koji odradi 
zaposlenik koji Vašoj organizaciji prima plaću i dobiven ukupan iznos podijelite s 
220. Dobit ćete decimalan broj koji koristite kalkulatoru za izračun potpore (nalazi se 
u financijskom dijelu prijavnice).  
 
Za programske kategorije „Veleposlanici“ i „Festivali“: u radnu godinu ubrajaju se svi 
umjetnici (točnije glazbenici i glumci) koji, iako izravno ne primaju plaću, od 
korisničke organizacije dobivaju naknadu (za primjerice putne troškove, smještaj, 
obroke), osobito dok su na gostovanjima ili su angažirani na predstavama.  
 
Koliki je iznos sufinanciranja EU-a?  
 
U sustavu financiranja prema detaljnom proračunu organizacije, potpora se 
izračunava tako da se najveći iznos potpore koji organizaciji može biti dodijeljen 
podijeli s dozvoljenim proračunom.  
 
Za organizacije koje su u 2008. godini primile potporu, iznos potpore EU-a naveden 
je u članku 3. njihova Ugovora o dodjeli potpore.  
Ukoliko se obnavljaju, potpore za troškove poslovanja su degresivne. To znači da će 
u sljedećoj godini iznos sufinanciranja EU-a biti smanjen za 1% (i tako svaki sljedeći 
put).  
 
Za organizacije koje u 2008. godini nisu primile potporu, najveći iznos potpore iznosi 
80% dozvoljenih troškova organizacije.  
 
Koji iznos potpore valja zatražiti?  
 
Kalkulator za izračun potpore (u financijskom dijelu prijavnice) izračunava najveću 
potporu koju Vaša organizacija može zatražiti, na temelju primjene različitih pravila i 
gornjih limita.  
Ipak, budući da potpore namijenjene troškovima poslovanja imaju za cilj ujednačiti 
prihod i rashod za traženu financijsku godinu, organizacija kandidat ne bi smjela 
zatražiti iznos veći nego li je potreban za usklađivanje proračuna.  



Mogu li za kategoriju Festivali zatražiti više od 100.000 €?  
 
Svim odobrenim Festivalima dodijelit će se najviše do 100.000 €.  
 
Izvršna agencija zadržava pravo dodijeliti najveću potporu u iznosu od 200.000 € 
organizaciji koja je prilikom vrednovanja postigla najbolji bodovni rezultat.  
Obratite pozornost: organizacije koje se natječu za potporu veću od 100.000 € o 
istome moraju obavijestiti Izvršnu agenciju. Ukoliko im ne bude dodijeljen najveći 
mogući iznos sufinanciranja, morat će pronaći druge izvore sredstava za 
kompenzaciju ostatka nepokrivenog od strane EU-a.  
 
Gdje mogu pronaći tečaj za EUR?  
 
Službeni tečaj za EUR (obračunska vrijednost) objavljuje se na internetskoj stranici 
Opće uprave za proračun: http://ec.europa.eu/budget/infoeuro
Promjenjuje se iznos tečaja u onom mjesecu koji prethodi prijavljivanju projektnog 
prijedloga na programski natječaj.  
 
Smije li moja organizacija ostvariti dobit?  
 
Ne, korisnici potpora za troškove poslovanja ne smiju ostvariti bilo kakvu dobit. 
Godišnji obračuni ne smiju biti zaključeni na način da prihod bude veći od rashoda. 
Na zadnjoj stranici Kalkulatora za izračun potpore, od Vas se traži da ispunite tabelu 
s predviđenim prihodom i rashodom u 2009. godini. Molimo pripaziti da predviđeni 
prihod pokriva, ali ne prelazi, predviđeni rashod.  
 
Tko su stalni, a tko privremeni zaposlenici neke organizacije?  
 
Stalni zaposlenici: osoblje koje je trajno zaposleno u Vašoj organizaciji na puno 
radno vrijeme ili na pola radnog vremena.  
Privremeni zaposlenici: osobe koje nisu trajno zaposlene u Vašoj organizaciji i koje 
ne primaju plaću već neku vrstu naknade.  
 
Na koji način dokazujem vjerodostojnost broja zaposlenih u organizaciji?  
 
Na kraju razdoblja trajanja projekta, organizacija kojoj će se dodijeliti potpora uz 
ostale potrebne dokumente dostavlja i završno izvješće koje sadrži:  

 
- izvješće o postignutim aktivnostima u kojem se potanko opisuju provedba i 

rezultati programa rada;  
- račun dobiti i gubitka (godišnje obračune) za godinu za koju je dodijeljena 

potpora, ovjerena od strane ovlaštenog samostalnog vanjskog revizora s 
izjavom o ukupnom broju zaposlenika (broj zaposlenih / godina / dani ). 
Potonjim se potkrepljuje stvaran broj zaposlenika i potvrđuje da organizacija 
nije ostvarila dobit kroz dodijeljenu potporu, te stvara temelj za izračun 
završne isplate sredstava potpore.  

 


