MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA
Na temelju zaprimljenih upita u vezi s Natječajem za sufinanciranje sportskih programa poticanja
lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2022. godini objavljujemo najčešće postavljena pitanja i
odgovore koji mogu pomoći u otklanjanju eventualnih dvojbi vezanih uz navedeni natječaj
PITANJE: Može li nositelj programa biti i voditelj koji će provoditi sportski dio programa?
ODGOVOR: Nositelj programa može biti i voditelj programa.
PITANJE: Što se misli pod pojmom izravni troškovi?
ODGOVOR: Izravni troškovi vezani su uz provedbu programa i navedeni su u točki 8. Prihvatljivi troškovi
koji će se sufinancirati Natječajem iz Uputa za prijavitelje. Primjerice: udio/puni iznos u plaći ili naknadi
provoditeljima programa koji su navedeni u Obrascu prijave programa, troškovi prostora koji
podrazumijevaju najam sportskog objekta, sportske dvorane, bazena i sl., troškovi prijevoza, troškovi
smještaja, troškovi nabavke opreme, sportske odjeće i obuće.
PITANJE: Može li fakultet biti partner u provedbi programa?
ODGOVOR: Prihvatljivi partneri navedeni su u točki 5. Uputa za prijavitelje. Fakulteti nisu prihvatljivi
partneri u provedbi programa.
PITANJE: Koju dokumentaciju je potrebno dostaviti za partnera u provedbi programa?
ODGOVOR: Prijavitelji koji su naveli u Obrascu prijave programa da imaju partnera/e na provedbi
programa kao obveznu natječajnu dokumentaciju u tiskanome obliku dostavljaju popunjen, potpisan i
ovjeren Obrazac izjave o partnerstvu.
PITANJE: Može li se udruga prijaviti na Natječaj za više programskih područja?
ODGOVOR: Prijavitelj može poslati samo jednu prijavu na Natječaj i to na samo jedno programsko
područje.
PITANJE: Može li udruga koja se prijavljuje na Natječaj sudjelovati kao partner drugoj udruzi koja se
također prijavljuje na Natječaj.
ODGOVOR: Udruga koje se prijavljuje na Natječaj može biti partner drugoj udruzi.
PITANJE: U Obrascu proračuna programa nedostaje nam redaka za upis u rubriku „Naknada
provoditeljima (ime i prezime provoditelja) koje želimo upisati u predviđeno polje. Što da učinimo?
ODGOVOR: Sukladno točci 11. Uputa za prijavitelje, ako postoji potreba za povećanjem broja redaka
potrebno je zahtjev za dodavanjem redaka uputiti putem elektroničke pošte natjecaj-sport@mints.hr.
PITANJE: Što točno u Obrascu prijave znači: materijalni uvjeti?
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ODGOVOR: Materijalni uvjeti odnose se u prvom redu na prostor u kojem će se program odvijati, opća i
didaktička oprema, specifična oprema za neke posebne programe itd.

