ŠESTA IZMJENA DOKUMENTACIJE POZIVA NA DODJELU BESPOVRATNIH
FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području
obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba
(referentna oznaka Poziva: FS.GZ.01.)

POPIS IZMJENA

U Pozivu na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje
infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada
Zagreba (referentna oznaka Poziva: FS.GZ.01.), u odnosu na Petu (5.) izmjenu Poziva
objavljenu 18. svibnja 2022. godine mijenja se:
1. U dokumentu Upute za prijavitelje, točka 1.4. Financijska alokacija, iznosi i intenziteti
bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja:
Stari tekst:
Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele do
iskorištenja alokacije Poziva, odnosno najkasnije do 18.5.2022. 17.6.2022. godine, ovisno što
nastupa ranije.
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva
iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) je 1.190.338.000,00 HRK, a osiguran je u
Državnom proračunu Republike Hrvatske, a iz drugih izvora će biti osigurana sredstva za
troškove koji ne mogu biti financirani iz FSEU.
Novi tekst:
Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele do
iskorištenja alokacije Poziva, odnosno najkasnije do 17.6.2022. 31.10.2022. godine, ovisno što
nastupa ranije.
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva
iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) je 1.190.338.000,00 HRK, a osiguran je u
Državnom proračunu Republike Hrvatske, a iz drugih izvora će biti osigurana sredstva za
troškove koji ne mogu biti financirani iz FSEU.
2. U dokumentu Upute za prijavitelje, točka 3.2. Rok za predaju projektnog prijedloga:
Stari tekst:
Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do
iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 18. svibnja 2022. 17. lipnja 2022. godine, ovisno
o tome što prije nastupi. Projektni prijedlozi se u otvorenom postupku obrađuju i ocjenjuju
prema vremenskom redoslijedu zaprimanja.
Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od dana objave Poziva.
Budući da je Poziv otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, odnosno do 18. svibnja 2022.
17. lipnja 2022. godine, prijavitelji čiji projektni prijedlozi budu isključeni iz postupka dodjele
moći će ponovno podnijeti projektni prijedlog.
Novi tekst:
Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do
iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 17. lipnja 2022. 31. listopada 2022. godine,
ovisno o tome što prije nastupi. Projektni prijedlozi se u otvorenom postupku obrađuju i
ocjenjuju prema vremenskom redoslijedu zaprimanja.
Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od dana objave Poziva.

Budući da je Poziv otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, odnosno do 17. lipnja 2022.
31. listopada 2022. godine, prijavitelji čiji projektni prijedlozi budu isključeni iz postupka
dodjele moći će ponovno podnijeti projektni prijedlog.
3. U dokumentu Upute za prijavitelje, točka 5.1. Razdoblje provedbe operacije:
Stari tekst:
Pod razdobljem provedbe operacije podrazumijeva se datum početka i predviđenog završetka
provedbe. Definira se u ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava.

Provedba operacije smije započeti najranije 22. ožujka 2020. godine, a mora se dovršiti
do 17. lipnja 2022. godine. Ukoliko provedba projekata traje dulje od navedenog roka, troškovi
će se financirati iz vlastitih sredstava prijavitelja ili drugih izvora.
Novi tekst:
Pod razdobljem provedbe operacije podrazumijeva se datum početka i predviđenog završetka
provedbe. Definira se u ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava.
Provedba operacije smije započeti najranije 22. ožujka 2020. godine, a mora se dovršiti do
17. lipnja 2022. 1. lipnja 2023. godine, s mogućnošću produljenja najkasnije do 30. lipnja
2023. godine u opravdanim slučajevima ako tako nadležan TOPFD odluči. Ukoliko provedba
projekata traje dulje od navedenog roka, troškovi će se financirati iz vlastitih sredstava
prijavitelja ili drugih izvora.
4. U dokumentu Sažetak Poziva, točka 2. Financiranje:
Stari tekst:
Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele do
iskorištenja alokacije Poziva, odnosno najkasnije do 18.5.2022. 17.6.2022. godine, ovisno što
nastupa ranije. Projektni prijedlozi se obrađuju prema vremenu zaprimanja (koje je ujedno i
vrijeme predaje).
Novi tekst:
Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele do
iskorištenja alokacije Poziva, odnosno najkasnije do 17.6.2022. 31.10.2022. godine, ovisno što
nastupa ranije. Projektni prijedlozi se obrađuju prema vremenu zaprimanja (koje je ujedno i
vrijeme predaje).
5. U dokumentu Sažetak Poziva, točka 3. Razdoblje provedbe operacije:
Stari tekst:
Pod razdobljem provedbe operacije podrazumijeva se datum početka i predviđenog završetka
provedbe. Definira se u ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava.
Provedba projekta smije započeti najranije 22. ožujka 2020. godine, a mora se dovršiti do 17.
lipnja 2022. godine. Ukoliko provedba projekata traje dulje od navedenog roka, troškovi će se
financirati iz vlastitih sredstava prijavitelja ili drugih izvora.

Novi tekst:
Pod razdobljem provedbe operacije podrazumijeva se datum početka i predviđenog završetka
provedbe. Definira se u ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava.
Provedba operacije smije započeti najranije 22. ožujka 2020. godine, a mora se dovršiti do 17.
lipnja 2022. 1. lipnja 2023. godine, s mogućnošću produljenja najkasnije do 30. lipnja 2023.
godine u opravdanim slučajevima ako tako nadležan TOPFD odluči. Ukoliko provedba
projekata traje dulje od navedenog roka, troškovi će se financirati iz vlastitih sredstava
prijavitelja ili drugih izvora.

