Odgovori na često postavljena pitanja u okviru Poziva UP.03.2.1.06. „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s
teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV“– 2. srpnja 2021. godine.

PITANJA
ODGOVORI
Aplikacija/suglasnost MZO-a za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika
1. U aplikaciji kod podnošenja zahtjeva za uključivanje učenika s teškoćama U aplikaciji je potrebno upisati učenike/pripadnike ciljne skupine, a KLASU i
u razvoju potrebno je navesti KLASU i URBROJ Izjave o osiguranim URBROJ Izjave o osiguranim sredstvima za isplatu plaće s pripadajućim
sredstvima za isplatu plaće s pripadajućim doprinosima za rad PUN, što doprinosima za rad PUN može SE unijeti nakon potpisa Ugovora.
predlažete da navedemo kao Izjavu s obzirom da natječaj još uvijek traje
te nemamo potpisan Ugovor o bespovratnim sredstvima? Sukladno vašoj
uputi zahtjeve je potrebno podnijeti do kraja lipnja.
2. Moje pitanje odnosi se na učenike kojima je prije aktiviranja aplikacije Da, potrebno je u aplikaciju unijeti učenike za koje je MZO već izdalo
MZO izdalo suglasnost za PUN/SKP na razdoblje od 4 godine koje suglasnost za PUN/SKP na razdoblje od 4 godine, koje uključuje i školsku
uključuje i šk.god. 2021./22. Konkretno je li potrebno i njih unijeti u godinu 2021./2022. Navedeno je potrebno u svrhu analiza i pripreme
aplikaciju ili je dostatna već odobrena suglasnost.
programskih dokumenata kao i dokazivanja i provjere ciljne skupine.

3. Svi učenici su uneseni u aplikaciju koji imaju suglasnost MZO i vrijedi im i
za šk.g. 2021/22. da li se ta aplikacija automatizmom preuzima za
nastavak projekta ili ćemo dobiti novu - praznu za iduću šk.g.?
4. Učenica OŠ Cvjetno naselje ima Odluku o uključivanju PUN za 2021/2022
i 2022/2023 od Grada Zagreba. Roditelji i učenica su se preselili u Pulu te
će od 01.09. pohađati OŠ Stoja čiji je Osnivač Grad Pula ( nije još ispisana
jer školska godina traje do 31.08.). Možemo je uključiti u prijavni prijedlog
Grada Pule, te Temeljem Odluke Grada Zagreba donijeti Odluku o
uključivanju PUN. Treba vidjeti s Gradom Zagrebom imaju li već
suglasnost MZO i jesu li učenicu unijeli u aplikaciju ? Jel tako uredu?

Podatke u aplikaciji će sljedeće školske godine biti potrebno samo ažurirati.

U svrhu planiranja realnih ciljnih vrijednosti pokazatelja potrebno je utvrditi
da su učenici pripadnici ciljne skupine. U skladu s Uputama za prijavitelje,
točka 2.1. Prijavitelji i partneri, partnerstvo na projektu je obavezno i
prijavitelj mora djelovati u partnerstvu s redovitim/posebnim
osnovnoškolskim/ srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama čiji
učenici sudjeluju u projektu. Kao dokaz pripadnosti ciljnoj skupini Posredničko
tijelo razine 2 vrši provjeru u aplikaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja te
uz to tijekom provedbe projekta Korisnik je dužan dostaviti i druge
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dokumente kojima se utvrđuje ostvarenje pokazatelja za ciljnu skupinu
sukladno točki 1.5. Uputa za prijavitelje.
Nadalje za učenicu koja se seli u drugu školu, odnosno kod drugog osnivača,
potrebno je ishoditi novu Suglasnost koja će biti vidljiva u aplikaciji
Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Prijavitelji/Partneri
5. Može li partner na projektu biti Centar za autizam. Naime osnivač je OBŽ, U skladu s Uputama za prijavitelje, točka 2.1. Prijavitelji i partneri,
međutim nismo sigurni s obzirom da se radi o specijaliziranoj ustanovi za partnerstvo na projektu je obavezno i prijavitelj mora djelovati u partnerstvu
odgoj i obrazovanje djece s poremećajima iz autističnog spektra
s redovitim/posebnim osnovnoškolskim/ srednjoškolskim odgojnoobrazovnim ustanovama čiji učenici sudjeluju u projektu. Napominjemo kako
se provjera prihvatljivosti za navedene ustanove vrši u Školskom e-rudniku
Ministarstva znanosti i obrazovanja sukladno točki 5. Uputa za prijavitelje.
Financiranje i prihvatljivost troškova
6. Iznosi koji su dodijeljeni osnivačima su isključivo za te osnivače (npr. Sukladno točci 1.6. Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava, u
Gradove) ili ti imenovani gradovi mogu u projekte kao partnere uključiti i točkama od 1.-10. određeni su maksimalni iznosi bespovratnih sredstava po
druge osnivače?
projektu po osnivaču (prihvatljivom prijavitelju projekta iz točke 2.1.) i ne
mogu se mijenjati. Partneri na projektu mogu biti i drugi osnivači osnovnih i
srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti) (sukladno članku 90.
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08;
86/09; 92/10; 105/10; 90/12; 5/12; 16/12; 86/12; 126/12; 94/13; 152/14;
7/17; 68/18; 98/19 i 64/20)) koji se nalaze na području jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave Prijavitelja.
Ciljne skupine i Pokazatelji
7. U MISU, broj učenika/sudionika, traži se unošenje učestalosti Sukladno procedurama, Korisnik projekta je dužan izvještavati o napretku
izvješćivanja. Obzirom na vaš odgovor nakon konzultacija da se ciljna projektnih aktivnosti kontinuirano tijekom provedbe projekta, bez obzira što
skupina dokazuje s prvim ZNS-om, a u prijašnjim projektima smo u tu se s prvim Zahtjevom za nadoknadom sredstava (ZNS) provjeravaju dokazi
rubriku upisivali "kontinuirano tijekom provedbe", molim uputu sudjelovanja ciljne skupine u projektnim aktivnostima. Isto tako moguće je
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upisujemo li "s prvim ZNS-om" ili "kontinuirano tijekom provedbe",
odnosno misli li se pod pojmom dokazivanja ciljne skupine isključivo na
postojanje Suglasnosti ili i na način izvješćivanja o pripadajućem
pokazatelju.
8. Ukoliko do 30.6. imamo npr. 20 učenika koji imaju suglasnost MZO za
PUN/SKP, a škole-partneri imaju najavu za još npr. 5 učenika za koje će u
tijeku školske godine zatražiti Rješenje, odnosno potporu PUN/SKP, da li
u projektnom prijedlogu upisujemo 20 učenika ili 25 i da li će to kod
ocjenjivanja biti manje bodovano, s obzirom da još nemamo
dokumentaciju za tih 5 učenika?

uključivanje novih učenika tijekom provedbe projekta te se u tim slučajevima
dokazi dostavljaju i provjeravaju u sklopu ZNS-a koji prati vremenski ulazak
pripadnika ciljne skupine u projekt.

Moguće je u projektnoj prijavi planirati učenike za koje nije još izdana
Suglasnost Ministarstva i obrazovanja. Međutim dokaz pripadnosti ciljnoj
skupini mora postojati u trenutku ulaska pripadnika ciljne skupine u aktivnost
projekta. Navedeni dokaz dostavlja se za vrijeme provedbe projekta sa
Zahtjevom/ima za nadoknadom sredstava (ZNS). S obzirom na to da je
partnerstvo s odgojno-obrazovnim ustanovama čiji učenici sudjeluju u
projektu obavezno (točka 2.1. Uputa za prijavitelje), u projektnu prijavu
Možemo li u projektnu prijavu ukalkulirati i učenike za koje u ovom potrebno je uključiti i partnere tj. one osnovne/srednje škole u koje će se ti
trenutku nemamo donesene Odluke o prihvaćanju prava na PUN/SKP, učenici/ciljna skupina upisati. Također molimo vidjeti odgovor na pitanje br.
budući su još u proceduri donošenja?
1. Prvi dio odgovora na postavljena pitanja za Poziv UP.03.2.1.06 - 29.6.2021.

Poštovani, možemo li u prijavu uključiti učenike prvog razreda osnovnih i
srednjih škola s obzirom da upisi završavaju sredinom srpnja odnosno
nakon prijave projekta?
9. Dva pitanja vezana uz planiranje broja učenika odnosno broja PUN/SKP 1) Prijavitelji u suradnji s partnerima planiraju projektnu prijavu pa tako i
koji će im pružati pomoć - 1) Što ako planiramo uključiti učenika s
ciljnu vrijednost pokazatelja. Sukladno točki 1.5. Uputa za prijavitelje,
teškoćama za kojeg je još u tijeku procjena Stručnog povjerenstva
iznimno je važno realno planirati ciljne vrijednosti pokazatelja, obzirom
Županije te se kasnije ispostavi da mišljenje bude negativno? Hoće li se
da neostvarivanje istih može imati za posljedicu financijske korekcije,
raditi korekcija Ugovora o dodjeli sredstava? 2) Kako postupiti u slučaju
sukladno točki 7.9. Posebnih uvjeta ugovora. Ukoliko se utvrdi da učenik
da tijekom naredne školske godine neki učenik s teškoćama u razvoju
kojeg se planiralo uključiti u projekt, nema Suglasnost Ministarstva
upiše odnosno prebaci se na neku od škola-partnera na projektu? Može
znanosti i obrazovanja isti neće moći doprinositi ostvarenju pokazatelja.
li se broj učenika u projektnoj prijavi povećati za određeni broj kako bismo 2) O svim izmjenama tijekom provedbe projekta korisnik je dužan
u tom slučaju mogli osigurati PUN/SKP za takve slučajeve?
izvještavati prilikom dostave Zahtjeva za nadoknadom sredstava. U
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slučaju bilo kakvih izmjena za vrijeme provedbe projekta, maksimalan
iznos ugovorenih bespovratnih sredstava se ne može izmijeniti. Stoga je
osobito važno realno kvantificirati pokazatelje u pripremi projektne
prijave. U slučaju ostvarenja veće vrijednosti pokazatelja od one koja je
ugovorena kao ciljna vrijednost, o istoj se izvještava u sklopu ZNS-ova bez
potrebe za izmjenom ugovora.
10. Možemo li imati samo jednog pokazatelja od dva navedena u javnom U projektnu prijavu moraju biti uključena oba zadana OP pokazatelja, SO 309
pozivu? Molimo pojašnjenje za SO 309?
i SO 314. Oba pokazatelja moraju imati istu vrijednost, s obzirom da se,
sukladno točci 1.5 Pokazatelji, Uputa za prijavitelje odnose na ciljnu skupinu
učenike s teškoćama kojima je kroz projekt osigurana stručna podrška
pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Molimo vidjeti
odgovor na pitanje br. 11. Prvi dio odgovora na postavljena pitanja za Poziv
UP.03.2.1.06 - 29.6.2021.
Postupak prijave i dodjele
11. Treba li Obrazac - Izjava partnera i potvrda porezne uprave o U skladu s točkom 5.1. Prijava projektnog prijedloga, Potvrda Porezne uprave,
nepostojanju duga biti s nekim određenim datumom ili datum može biti o stanju javnog dugovanja iz koje je vidljivo nepostojanje javnog dugovanja
bilo koji dan tijekom trajanja natječaja?
po osnovi javnih davanja, ne smije biti starija od datuma objave Poziva na
dostavu projektnih prijedloga (ne starija od 18. 6.2021.). Napominjemo kako
je Izjava partnera (Obrazac 2) postala dostupna s datumom objave poziva pa
bi datum u svakom slučaju trebao biti iza 18.6.2021, a prije podnošenja
projektne prijave
12. Molim da nam javite može li projekt imati isti naziv kao odobreni projekt Prijavitelji u suradnji s partnerima planiraju projektnu prijavu pa tako i
određuju sam naziv projekta neovisno o prethodno provedenim projektima.
u fazi III?
Ostalo
13. Može li se projekt planirati u trajanju prema nastavnoj godini od 10 Ne. U skladu s Uputama za prijavitelje, točka 3.2. Trajanje projekta, nije
mjeseci?
omogućeno u rasponu, već je zadano na 12 mjeseci i obvezno za sve
prijavitelje. Isto se unosi u Prijavni obrazac A kojim se definira razdoblje
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trajanja projekta. Napominjemo kako se u proračunu projekta u smislu troška
rada PUN/SKP planira za vrijeme trajanja nastavne godine (10 mjeseci). Razlog
je u činjenici da određene aktivnosti mogu nastati i prije početka rada s
učenicima s teškoćama (kao što su provedba postupka selekcije kandidata za
PUN/SKP, zapošljavanje PUN/SKP; provedba programa uvođenja u rad
pomoćnika u nastavi….) kao i da određene aktivnosti povezane s radom PUN
/ SKP mogu trajati i nakon završetka nastavne godine (npr. promotivne
aktivnosti). U tom je smislu ukupno razdoblje trajanja projekta /Ugovora o
dodjeli bespovratnih sredstava dulje od trajanja nastavne godine.
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