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Na temelju zaprimljenih upita na Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i 

sportskih natjecanja u 2023. godini i Natječaj za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska 

pliva“ u 2023. godini, objavljujemo najčešće postavljena pitanja i odgovore koji mogu pomoći u otklanjanju 

eventualnih dvojbi vezanih uz navedene natječaje 

PITANJE: Koji dokaz trebamo dostaviti da imamo osigurana financijska sredstva za provedbu programa iz ostalih 

izvora? 

ODGOVOR: Sukladno točci 10. Uputa za prijavitelje:  

- podtočka 5.: prijavitelj dostavlja dokaz o sufinanciranju programa iz ostalih izvora kao što su jedinica lokalne ili 

područne (regionalne) samouprave, privatne donacije sukladno iznosu navedenom u Obrascu proračuna pod 

točkom 4.1. Plan prihoda iz javnih i privatnih izvora (ukoliko postoji navedeno sufinanciranje); 

- podtočka 6.: prijavitelj dostavlja dokaz o sufinanciranju programa iz ostalih izvora - vlastita sredstva (preslika 

odluke, ugovora, izjave o sufinanciranju iz vlastitih prihoda, pisma namjere o sufinanciranju) iz kojega je vidljivo 

da se planirana financijska sredstva odnose na sufinanciranje prijavljenog programa sukladno iznosu navedenom 

u Obrascu proračuna pod točkom 4.2. Plan prihoda iz vlastitih izvora (ukoliko postoji navedeno sufinanciranje). 

 

PITANJE: Što se misli pod pojmom izravni troškovi? 

ODGOVOR: Izravni troškovi vezani su uz provedbu programa i navedeni su Uputama za prijavitelje, točka 8. 

„Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi Natječaja“. 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 nositelj programa biti i voditelj koji će provoditi sportski dio programa? 

ODGOVOR: Nositelj programa može biti i voditelj programa. 

 

PITANJE: Može li nositelj programa u našoj udruzi biti prijavljen kao nositelj programa u nekoj drugoj udruzi? 

ODGOVOR: Nositelj programa u vašoj udruzi može biti nositelj programa prijavljen u nekoj drugoj udruzi. 

 

PITANJE: Može li se udruga prijaviti na Natječaj za poticanje lokalnog sporta i na Natječaj „Hrvatska pliva“? 

ODGOVOR: Prijavitelj može poslati prijavu na oba natječaja. 

 

PITANJE: Može li se udruga prijaviti na Natječaj za poticanje lokalnog sporta na više programskih područja? 

ODGOVOR: Sukladno točci 3. Uputa za prijavitelje, prijavitelj može poslati samo jednu prijavu na Natječaj i to za 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: Što točno u Obrascu prijave znači: materijalni uvjeti? 

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. 

 


