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Često postavljana pitanja 
 
 
1. OPĆA I KONKRETNA PITANJA 

 
Hoće li se objaviti poziv za Kulturne laboratorije iz područja baštine namijenjen 
projektima koji započinju s radom u 2007. godini?  
 
U 2007. godini neće biti poziva za ovu vrstu aktivnosti.  
 
Zašto je Europski parlament zadužen samo za projekte vrste 1.1? Radi li se 
ovdje o većim projektima kojima se dodjeljuje i veća novčana potpora?  
 
U skladu s programom Kultura, savjetovanje s Odborom za kulturu (eng. Culture 
Managment Committee) i pravo Europskog parlamenta na uvid [u projekte] odnose 
se samo na projekte višegodišnje kulturne suradnje (članak 8, stavak 2-d).  
 
Postupak odabira: svi će podnositelji prijedloga biti obaviješteni o odluci 
Europske Komisije pisanim putem, a u dopisu će se navesti i razlog zašto je 
njihov prijedlog projekta odbijen.  
Postoji li mogućnost da EK navede i detaljna objašnjenja za razlog odbijanja 
projekta, kao i broj postignutih bodova?  
 
EACEA je trenutačno u postupku uspostavljanja IT sustava evaluacije koji će 
započeti s radom 2007. godine. Taj će sustav omogućiti našim službama da 
podnositeljima projekata koji nisu prošli na natječaju pruže opširniju informaciju u što 
kraćem vremenskom roku.  
 
Tehnički kriteriji ističu da podnositelji prijedloga izvan područja EU-a pri izradi 
proračuna rabe službenu tečajnu listu ECB-a objavljenu (odnosno onu koja je 
važeća) na dan objave poziva u službenom glasilu EU-a. Budući da su ti pozivi 
uvjetni, pitanje je sljedeće; trebaju li podnositelji projektnih prijedloga rabiti 
tečajnu listu objavljenu 7. studenog 2006. godine (odnosno, u slučaju kulturnih 
organizacija, onu od 25. listopada 2006. godine) ili će pozivi biti objavljeni u 
službenom glasilu i drugi put, i to u konačnoj verziji?  
 
Podnositelji rabe datum objave uvjetnih poziva za prijedlog projekata, odnosno 7. 
studenog 2006. za pozive EACEA 09/2006 i 10/2006, a 25. listopada 2006. za poziv 
EACEA 06/2006. Službeni pozivi za prijavu prijedloga projekata bit će objavljeni 
krajem siječnja 2007. godine.  
 
Što bi zemlje koje sudjeluju u programu trebale znati o zemljama 
kandidatkinjama i zemljama zapadnog Balkana? Bilo bi lakše kada bi Agencija 
objavila popis zemalja koje su potpisale Memorandum o 
razumijevanju/suradnji.  
 
Informacije o statusu zemalja kandidatkinja i zemalja zapadnog Balkana objavljene 
su na službenim stranicama izvršne Agencije, ali i stranicama Europske komisije. Te 
će se informacije redovito ažurirati.  



Korisnici – Obveze u pogledu izvještavanja i promidžbe (…korisnici su obvezni 
objaviti postignute rezultate aktivnosti financiranih uz pomoć potpore EK. 
Završno izvješće mora sadržavati dokaz o istome). Kako? Na način da korisnici 
organiziraju konferencije za tisak, objavljuju članke u novinama itd. ili je 
dovoljno samo promicati projekt na internetskim stranicama i u publikacijama?  
 
Uspješne organizacije bit će obvezne dokazati da su provele sve aktivnosti nekog 
projekta, navodeći pritom iznos potpore dobivene od EK i programa Kultura. Svi 
tehnički podaci o izvještavanju o projektu priloženi su uz opće uvjete ugovora o 
potpori i ne tiču se podnositelja projektnih prijedloga u fazi podnošenja prijedloga 
projekata.  
 
Vrsta projekta 1.2.1 – Kriteriji za aktivnosti poduzete tijekom partnerske 
suradnje - aktivnosti smiju trajati najviše 24 mjeseca. Postoji li najmanji rok 
trajanja?  
Ne postoji najmanji rok trajanja. Vidi stranicu 7 „Ne smiju trajati više od 24 mjeseca. 
Aktivnosti koje će se financirati trebaju započeti najkasnije do 15.11.2007. godine, a 
završiti najkasnije do 14. studenog 2009. godine“.  
 
2. FINANCIJSKI I PRAVNI UVJETI 

 
„Jamstvo“ – Vrsta projekata 1.1; uvjeti: stranica 18: „Agencija može zatražiti 
bilo koju organizaciju kojoj je dodijeljena potpora da unaprijed dade jamstvo, 
kako bi se smanjila mogućnost financijskog rizika u pogledu predujma“.  
Uvjet 1.1 i uvjet 1.2.1, poglavlje 7.3.: Suprotno praksi u dosadašnjim pozivima, 
gdje se jamstvo tražilo samo za potporu iznad 300.000 eura, u ovim se 
pozivima za svaki projekt može tražiti davanje jamstva?  
Koliko je nama poznato, još nisu definirani detaljni uvjeti koji bi odredili 
pojedinačno dokazivanje financijske sposobnosti. U tom su slučaju 
podnositelji projektnog prijedloga dužni dati jamstvo za vrijednost iznosa 
predujma. To bi pak dovelo do smiješne situacije u kojoj bi se projekt smatrao 
uspješnim u svakom pogledu, no bez mogućnosti da bude financiran, jer teško 
je i zamisliti da bi bilo koja nevladina udruga bila u mogućnosti pribaviti 
jamstvo banke za iznos od primjerice 140.000 eura.  
 
Uvjet koji se odnosi na jamstvo dobiveno od banke (eng. BANK GUARANTEE) ne 
ovisi o iznosu potpore EU-a. Drugim riječima, zahtjev za potporu EU- a nije od 
presudne važnosti za odluku o financijskoj sposobnosti podnositelja projektnog 
prijedloga.  
Vrijednosti i tečajevi koji se prihvaćaju i određuju pomoću bibliografije koriste se kao 
eksplicitni kriteriji, poput financijske neovisnosti, profitabilnosti, sposobnosti 
sufinanciranja, sposobnosti upravljanja (neprofitabilne).  
Također se razmatra i sposobnost sufinanciranja. Ukoliko je ukupni iznos troškova 
neke organizacije prema iznosima gubitaka i dobitaka znatno manji od vrijednosti 
iskazanih kao samofinanciranje, odnosno financiranje izdataka koje je provela 
organizacija zadužena za provedbu projekta – to će utjecati na evaluaciju 
sposobnosti te organizacije da spomenutim iznosom pridonese predviđenim 
aktivnostima i njihovoj provedbi. Pri pripremi prijedloga proračuna ne bi trebalo 
zanemariti načelo umjerenosti i točnosti.  



Pojmovi kojima se određuje status podnositelja projektnih prijedloga: koriste 
se različiti pojmovi kad se govori o organizacijama koje ispunjavaju natječajne 
kriterije za dobivanje sredstava. Ponekad se u dokumentima traži „pravni 
status/eng. legal status“ ali isto tako i „pravni subjekt /eng. legal 
personality/legal entity“. Ovi pojmovi imaju različita značenja pa bismo željeli 
podrobnije objašnjenje istih – eng. legal status, legal personality, legal entity, 
legal person  
 
Status neke organizacije određen je zakonom na temelju kojeg ta organizacija 
djeluje i radi.  
Engleski pojmovi LEGAL PERSONALITY i LEGAL ENTITY/hrv. pravni subjekt su 
sinonimi. Oba pojma podrazumijevaju sposobnost pravnog tijela (eng. legal body) da 
sklapa ugovore (s drugim organizacijama ili  
pojedincima), preuzima financijske obveze i isplaćuje dugove. Ovo pravno tijelo mora 
biti odvojeno (pravni status) od svojih članova koji se bave poslovanjem.  
Eng. LEGAL PERSON (pravna osoba) je pravno tijelo (eng. legal body) kojem zakon 
omogućuje poduzimanje pravne radnje  
 
E. Proračun – dodaci - Prijavnica 1.1, poglavlje 6 „Razni troškovi izravno 
vezani uz projektne aktivnosti“; 6d) Naknada za znanstveno i tehničko osoblje: 
Stupac C: „Ime odgovorne osobe“. Za razliku od poglavlja 1 – izdaci za 
osoblje, gotovo je nemoguće pretpostaviti tko će biti osoba koja će u 2008. 
godini u kazalištu tijekom predstave biti zadužena za osvjetljenje. Također nije 
poznato hoće li i uopće biti dostupna. Stoga predlažemo da se u poglavlju 6 
spomene funkcija koju će ta osoba imati, a ne njeno ime.  
 
Ukoliko imena znanstvenog/tehničkog osoblja nisu poznata, ista se ne navode. 
Molimo vidjeti Vodič za projekte 1.1 (stranica 18, točka 6). Ukoliko u nekoj 
organizaciji isto osoblje vrši različite poslove (upravljanja i slično), mora se jasno 
naznačiti o kome se radi, tijekom kojeg vremenskog roka i koje su to dužnosti. Iz tog 
se razloga moraju opravdati izdaci za osoblje, gdje je to potrebno, zajedno s 
priloženim dokumentima poput opisa poslova, radnog vremena itd.  
 
Uz datoteku u Excelu, koja se nalazi u sklopu pozivne prijavnice za programe 
1.1 i 1.2.1 programa Kultura, a koja daje popis visine troškova putovanja i 
dnevnice, postoje li neki drugi propisi o iznosu dnevnica?  
 
Ne postoje drugi popisi o iznosu dnevnica. Molimo vidjeti odgovarajući dio u vodiču, 
III dio (Podaci o projektu – Okvirni proračun)  
 
Može li se „vrijeme koje je osoblje utrošilo na rad (eng. staff time) prikazati kao 
dio doprinosa od 5% , a ne kao dio ostalih napravljenih troškova?  
 
Doprinos u naturi se neće priznavati – npr. ako je prikazan u obliku utrošenog 
vremena, i to od strane osoblja.  
Dio minimalnog petpostotnog iznosa neophodnog za financijsko sudjelovanje može 
se pokriti kroz troškove osoblja (radne naloge, kartice za upis dolazaka i odlazaka s 
posla, važnije račune itd.).  
Neka aktivnost može donijeti zaradu kroz sljedeće aktivnosti: prodaju karata, 
troškove registracije, prodaju vlastitih izdanja i ostalo (poput autorskih prava, 
korištenja baze podataka itd.).  



Vezano uz troškove koji se ne odnose na osoblje, je li moguća sljedeća 
situacija: tiskara želi nekom projektu darovati gotovinski iznos, koji će sjesti 
na bankovni račun projekta?  
 
Ukoliko dođe do spomenute situacije, novac se u tom slučaju smatra 
„PRIKUPLJENIM SREDSTVIMA“ (eng. raised funds) i dio je samofinanciranja 
primatelja darovnice.  
Darovnica se ne smatra „PRIHODOM OD PROJEKTA“ (eng. income generated by 
the project) jer ne postoji interakcija između projekta (njegovih rezultata) i razloga za 
uručivanjem darovnice.  

 
Projekt angažira istu tiskaru za tiskanje tiskanice s rasporedom programa 
nekog događanja, ona potom ispostavlja račun na projekt, a projekt plaća 
ispostavljeni račun.  
 
Ovdje se radi o slučaju PODUGOVARANJA (nabava)/eng. subcontracting 
(procurement). Molimo vidjeti primjer ugovora o potpori, članak II.9  
 
Suorganizatori/Partneri koji zadovoljavaju kriterije: mogu li te organizacije biti 
profitabilne (ukoliko sudjeluju kao neprofitne, a projekt ne može ostvariti dobit) 
?  
 
Suorganizatori i partneri mogu ostvarivati dobit ukoliko odgovaraju uvjetima koji se 
spominju u pozivima za projekte 1.1 i 1.2.1, kao i dijelu Tehničkih kriterija 1. Uvod - 
„Program je otvoren za sve kulturne djelatnike osim djelatnika u audiovizualnom 
sektoru, uključujući kulturna poduzeća (eng. cultural enterprises) koja djeluju kao 
neprofitna.  
 
Koja pravila vrijede za novčane iznose koji se dodjeljuju takvim partnerima ako 
su oni iz  

a) zemalja sudionica programa Kultura, i  
b) zemalja koje ne sudjeluju u programu?  

 
Mogu li se za plaćanje troškova vezanih uz njihovo sudjelovanje koristiti izvori 
EU-a? Može li se za plaćanje troškova vezanih uz njihovo sudjelovanje koristiti 
preostalih 50% ostvarenog prihoda?  

 
PRIDRUŽENI PARTNER (eng. associated partner) je organizacija koja pomaže pri 
provedbi projektnih aktivnosti. Troškovi pridruženog partnera neće se priznavati osim 
u slučaju da ih plati sukoordinator ili suorganizator u obliku refundacije sredstava 
pridruženoj partnerskoj organizaciji. Valja obratiti pozornost na pravila koja se 
primjenjuju kod podugovaranja.  
Troškovi napravljeni od strane voditelja projekata i suorganizatora kako u zemlji 
sudionici programa tako i u zemlji nesudionici programa, a koji se odnose na 
pokrivanje troškova sudjelovanja organizacija ili pojedinaca iz zemalja nesudionica, 
imaju pravo na iznos do najviše 15% od ukupnog proračuna projekta  
Potpora EU-a ne pokriva pojedinačne troškove projekta već sve ukupno iskazana 
troškove.  
 
 
 



3. KJIŽEVNI PRIJEVODI (PROJEKTI 1.2.2)  
 
U prethodnim pozivima postojale su dvije vrste projekata iz područja 
književnih prijevoda (beletristika) i prijevoda radova iz područja europskih 
humanističkih znanosti. Hoće li se to mijenjati i hoće li se moći prijavljivati na 
natječaj za dobivanje potpore projekt koji se sastoji od dvije gore navedene 
kategorije.  
 
Program Kultura (2007 – 2013) ne predviđa potporu Zajednice za projekte 
znanstvenih prijevoda.  
 
Rad na prijevodu ne smije započeti prije datuma na koji je s Agencijom 
potpisan ugovor. Međutim, izdavač i prevoditelj(i) smiju potpisati ugovor i prije 
tog datuma, sve dok njegovo potpisivanje ne kolidira s objavom poziva za 2007. 
godinu u Službenom glasilu Europske unije  
U popisu se traži preslika ugovora između izdavača i prevoditelja. Je li obvezno 
sklapanje takvog ugovora?  
 
Valjan datum je datum objave Uvjetnog poziva za podnošenje projektnih prijedloga, 
odnosno 07/11/2006.  
Obvezno valja priložiti presliku ugovora između izdavača i prevoditelja  
 
Može li se umjesto „Preslike ugovora koji pokriva prava prijevoda“ priložiti 
pismo namjere vlasnika autorskih prava kojim se izjavljuje da će se sastaviti 
ugovor o pravima prijevoda ukoliko prijevodu bude dodijeljena potpora 
Komisije.  
 
Prema potrebi, prihvaća se samo ugovor potpisan od strane vlasnika autorskih prava.  
 
„Prihvatljivi prijedlozi (Prijavnica […] posebno se traži izvorni primjerak svakog 
prevođenog djela (fotokopije se neće prihvaćati). Ponekad je i samim 
izdavačima teško osigurati izvorni primjerak. Obično na raspolaganju nemaju 
više od jednog primjerka izvornika.  
 
Potrebno je dostaviti primjerke objavljenih verzija prijevoda. Iznimno će se prihvatiti 
fotokopije samo jako starih i rijetkih knjiga koje više nisu dostupne u tiskanim ili nekim 
drugim izdanjima.  
 
Tehnički kriteriji 1.2.2, engleska verzija, fusnota 10: „(odgovaraju li zadanim 
kriterijima) autori koji su državljani zemalja sudionica programa“. Tehnički 
kriteriji 1.2.2, francuska verzija, fusnota 9: „Nacionalnost autora koji dolazi iz 
zemlje sudionice Programa“. Postoji li jasna razlika između pojmova 
„nacionalnost“/eng. nationality i „ državljanstvo“/eng. citizenship  
 
Pod „nacionalnošću“ u francuskom/fr. nationalité i državljanstvom u engleskom 
jeziku/eng. citizenship podrazumijevamo zemlju koja se navodi u autorovoj putovnici.  
 
Izdavačka kuća pita može li prijaviti dva projekta; jedan koji se odnosi na 
prijevode književnih djela suvremenih autora, a drugi na prijevode djela 
klasične filologije. Trebaju li u tom slučaju poslati dvije prijavnice ili jednu (s 
najviše deset djela)?  



Potonje. Prihvatit će se samo jedna prijavnica s najviše 10 knjiga.  
 
Aktivnosti koje odgovaraju kriterijima natječaja – prijevodi književnih djela… i 
prijevodi klasičnih tekstova koji se smatraju dijelom europske književne 
baštine (uključujući jezike klasične filologije poput starogrčkog i latinskog 
odgovaraju kriterijima iz natječaja. Znači li to da se može prevoditi i 
trubadurska književnost/eng. trubadour texts? Što je sa staroslavenskim 
jezicima?  
 
Malteški se smatra nacionalnim jezikom, dok je engleski naš službeni jezik, kao 
i malteški. Što ako prijavljujemo prijevode s malteškog na engleski?  
„Europska srednjovjekovna književna baština“: smiju li se prevoditi djela na 
srednjovjekovnom latinskom i regionalnim jezicima neke zemlje? Smiju li se 
prevoditi djela arapskih i židovskih autora koji su tijekom Srednjeg vijeka živjeli 
i stvarali u Europi?  
 
Mogu se prevoditi svi klasični tekstovi, ukoliko isti odgovaraju kriterijima natječaja. 
Međutim, neće se prihvatiti projekti koji nisu u skladu s odredbom o 
transnacionalnosti (odnosno književni prijevodi sa starogrčkog na novogrčki).  
U sklopu programa Kultura i srodnim pozivima na natječaj, riječ „EUROPA“ u izrazu 
„europska književna baština/eng. Europe's literary heritage“ odnosi se na sve zemlje 
sudionice programa Kultura.  
Starogrčki i latinski su primjeri onog na što se misli kad se spomene izraz klasični 
jezici pa tako ni ostali takvi jezici nisu isključeni iz ove odredbe.  
 
Paragraf 5.3 Tehničkih kriterija govori da se financirani prijevodi moraju objaviti 
najkasnije do 14. prosinca 2008. godine. U programu Kultura 2000 taj je 
vremenski rok trajao barem 2 godine. Je li ovaj podatak o kraćem roku točan?  
 
Podatak o roku (14. prosinca 2008. godine) je točan.  
 
Može li se na natječaj prijaviti odsjek nekog fakulteta koji se bavi izdavačkom 
djelatnošću?  
 
Prema Tehničkim kriterijima, natjecati se mogu samo izdavači ili grupa 
izdavača. Ukoliko u pravnom statusu fakultetskog odsjeka stoji da je isti 
osnovan kao izdavačka kuća, tada je to moguće.  


