Sukladno Zakonu o zakladama i fundacijama (Narodne novine br. 36/96 i 64/01), članku 4. i 9.
Statuta Zaklade Paraolimpijac, članku 12. Pravilnika o mjerilima i postupku dodjele potpore
Zaklade Paraolimpijac, i na temelju Odluke Upravnog odbora Zaklade raspisuje

NATJEČAJ

za prijavu za ostvarenje dodjele potpore Zaklade Paraolimpijac
za obrazovanje
A) VRSTA PRIJAVA - VISINA FINANCIJSKE POTPORE - ROK PRIJAVE TRAJANJE POTPORE
Na ovaj natječaj moguće je poslati prijavu za odobravanje:

Potpore za obrazovanje:

Potpore za obrazovanje predstavljaju

1. pojedinačne i skupne projekte koji potiču znanje, znanstvena istraživanja, izvrsnost i
inovativnost kod sporta osoba s invaliditetom,
2. stipendiranje s invaliditetom na domaćim i inozemnim sveučilištima i drugim ustanovama
radi školovanja ili stručnog usavršavanja,
3. druge slične projekte i programe koji potiču unapređenje stručnog rada u sportu osoba s
invaliditetom i stručnih djelatnika u sportu osoba s invaliditetom;
Potpora Zaklade za namjene navedene pod točkom 1. i 3. mogu se dodijeliti sportskim klubovima
ili županijskim i gradskim sportskim savezima, redovnim članicama HPO-a, kategoriziranim
sportašima s invaliditetom, Zakladniku.
Potpora Zaklade za namjene navedene pod točkom 2. mogu se dodijeliti aktivnim sportašima s
invaliditetom, članovima nacionalne selekcije, bivšim sportašima s invaliditetom koji su bili
članovi nacionalne selekcije najmanje na razini Europskog prvenstva.
Rok Prijave 25.04.2016.

Trajanje potpore: godinu dana

B) UVJETI PRIJAVE

Iznos financijske potpore
Iznos potpore iznosi do 20.000 kn godišnje po projektu uz uvjete utvrđene u natječaju.
Broj prijava
Zaklada će odobriti broj potpora sukladno zaprimljenim prijavama i uvjetima natječaja a do
iskorištenja sredstava prema Planu Zaklade za tekuću godinu.

C) NAČIN PRIJAVE
Svi zainteresirani trebaju svoje prijave za ostvarivanje potpore prijaviti na propisanim obrascima koji
zajedno s elektronički popunjenim obrascima na CD-u te s prilozima čine cjelovitu prijavnu dokumentaciju.

Prijavnu dokumentaciju – popunjene i ovjerene obrasce u papirnatom obliku zajedno s CD-om na
kojem trebaju biti popunjeni obrasci u elektroničkom obliku te priloge treba, isključivo poštom,
uz napomenu "za natječaj – Obrazovanje" i "– Ne otvarati do sjednice Komisije za otvaranje
prijava –" poslati na adresu:
Svu navedenu dokumentaciju treba ISKLJUČIVO POŠTOM poslati na adresu:
Zaklada Paraolimpijac
"za natječaj – obrazovanje"
Savska cesta 137
10000 Zagreb
Zakašnjele prijave (s poštanskim žigom nakon 25.04.2016.. godine), nepotpune prijave, prijave
poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, rukom i/ili pisaćim strojem pisane prijave, prijave
uz koje se neće nalaziti propisana dokumentacija na CD-u, prijave koje neće biti poslane na
propisanim obrascima Zaklade ili na drugi način podnesene prijave protivno uvjetima ovog
natječaja, neće se razmatrati.

D) GLAVNI KRITERIJ ZA FINANCIRANJE

Kriteriji za financiranje potpore za obrazovanje:
Pravo na prijavu za dodjelu stipendije Zaklade imaju kategorizirani sportaši s invaliditetom i koji
su državljani Republike Hrvatske i koji nisu korisnici neke druge stipendije Zakladnika ili Zaklade:
(1) Učenici završnih razreda srednjih škola koji nisu stariji od 18 godina:
ako nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu srednje škole,
ako imaju prosjek ocjena u dosadašnjem srednjem školovanju 4,0 ili više.
(2) Studenti na preddiplomskom i diplomskom (dodiplomskom) studiju visokih škola u Republici
Hrvatskoj koji nisu stariji od 35 godina:
1. ako nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu studija,
(3) Pravo na prijavu za dodjelu stipendije imaju polaznici poslijediplomskih studija koji nisu stariji
od 40 godina:
1. ako su na preddiplomskom i diplomskom (dodiplomskom) studiju imali prosjek ocjena 4,5
ili više,
2. ako znaju barem jedan svjetski jezik tako da se mogu uspješno služiti stručnom i
znanstvenom literaturom na stranom jeziku.

(4) Pravo na prijavu za dodjelu stipendije za doktorski studij imaju polaznici doktorskog studija,
pri čemu je osnovni kriterij dotadašnja izvrsnost podnositelja prijave na studiju i u znanstveno
stručnom radu i korisnost za sport osoba s invaliditetom.
E) DOSTUPNOST PRIJAVNE DOKUMENTACIJE

Zainteresirani trebaju ispuniti propisane obrasce prijave za dobivanje potpore te ostalu prijavnu
dokumentaciju i dostaviti je u roku na adresu Zaklade.
Obrasci za prijavu mogu se preuzeti na mrežnoj stranici Zaklade www.paraolimpijac.hr a mogu se
dobiti i na CD-u:
1. U uredu Hrvatskog paraolimpijskog odbora, Savska 137 10000 Zagreb, svakog radnog
dana od 10:00 do 16:00 sati;
2. upitom podnesenom e-mailom na e-mail adresu paraolimpijac@paraolimpijac.hr
nakon čega će biti dostavljena cjelovita natječajna dokumentacija na adresu e-pošte s
koje je dostavljen upit.
Specifična pitanja vezana uz prijave na natječaj mogu se postavljati isključivo na adresu e-pošte:
paraolimpijac@paraolimpijac.hr ili putem telefaksa na broj 01/6043313
Odgovori i češće postavljana pitanja biti će objavljeni na za to predviđenom dijelu mrežne
stranice Zaklade.
F) PROCJENA KVALITETE PRIJAVA

Na temelju članka 13. Pravilnika o mjerilima i postupku za dodjelu potpore zaklade Paraolimpijac
nakon što je prijava zaprimljena i registrirana, provjerit će se zadovoljava li prijava uvjete
natječaja.
Ukoliko pristigla prijava projekta, sportaša ili stručne osobe ne zadovoljava tražene uvjete ili je
prijava podnesena izvan natječajnog roka, tajnik Zaklade će obavijestiti podnositelja o
nedostacima prijave.
Prijave zaprimljene izvan određenog natječajnog roka (nepravovremene) i one koje ne
zadovoljavaju uvjete natječaja (nepotpune, neuredne) neće se uzimati u meritorno razmatranje.
Pristiglu prijavu koja zadovoljava sve tražene uvjete, tajnik Zaklade dostavlja Upravitelju zaklade i
Odboru za ocjenu prijava upravnog odbora Zaklade.
Odbor za ocjenu prijava čine izabrani članovi Upravnog odbora Zaklade.
Zaklada zadržava pravo ne dodijeliti niti jednu potporu ukoliko među pristiglim prijavama Odbor
za ocjenu niti jednu ne ocijeni zadovoljavajućom za realizaciju ciljeva te primjenjivom u
napredovanju i promoviranju Zaklade.

G) OBJAVA REZULTATA

Rok za objavu prihvaćenih institucionalnih potpora je svibanj 2016. godine. Odluka će biti
objavljena na mrežnoj stranici Zaklade: www.paraolimpijac.hr

H) KONAČNOST ODLUKE I PRAVO PRIGOVORA
Odluke Zaklade o odobravanju ili neodobravanju financijskih oblika potpora su konačne. Svaka
organizacija ili pojedinac koji je sudjelovao u natjecanju za dodjelu potpore može uputiti prigovor
Upravnom odboru Zaklade u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o rezultatima natječaja u slučaju

da je uočio možebitne propuste u primjeni utvrđenog postupka procjene njegove prijave. S tim u vezi
organizacije mogu ostvariti pravo uvida u dokumentaciju zbirne procjene prijava.
Upravni odbor Nacionalne zaklade dužan je odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana održavanja
sjednice na kojoj se raspravljalo o prigovoru, ako se radi o prigovoru koji ukazuje na propuste u primjeni
propisanog postupka procjene prijava.
U iznimnim situacijama prigovor je moguće uputiti i na rezultate postupka komisijskog otvaranja prijava
samo ako ukazuju na propust u natječajnoj dokumentaciji koji bi mogao u nepovoljan položaj staviti veći
broj prijavitelja.

I) MJERE ZA ZAŠTITU OD MOGUĆEG SUKOBA INTERESA
Na mogući sukob interesa koji nastaje ako član/članica Upravnog odbora ili drugog tijela Zaklade odlučuje
o pitanjima koja se odnose na pravnu osobu čiji je član, u čijem upravljanju sudjeluje i u kojoj ima
imovinski interes, primjenjuju se na odgovarajući način odredbe Zakona o sprječavanju sukobu interesa
(NN 26/11 i 12/12), i to u smislu i u cilju da taj član/članica Upravnog odbora ili drugog tijela
Nacionalne zaklade ne može u tom slučaju glasovati odnosno odlučivati.
Nacionalna zaklada pridržava pravo smanjenja broja potpora kao i visine sredstava za pojedine oblike
potpora ovisno o ukupno prikupljenim sredstvima.

UPUTE
za prijavu s opisom osnovnih kriterija i uvjeta za prijavu

I. VRSTA POTPORE
Potpora za obrazovanje predstavlja specifičan dio Programa financijskih oblika potpore Zaklade kojom se
ciljano ulaže u poboljšanje uvjeta obrazovanja sportaša s invaliditetom ili izrade istraživanja i znanstvenih
radova koji doprinose cjelokupnom razvoju sporta osoba s invaliditetom.
II. VRSTA NATJEČAJA
Natječaj za dodjelu potpora za obrazovanje jedini je natječaj Zaklade na koji se mogu prijaviti fizičke osobe
– sportaši s invaliditetom ili znanstvenici odnosno znanstveni novaci.
Molimo Vas da prije donošenja odluke o prijavljivanju na natječaj u ovom programskom području
pročitate tekst Natječaja te dobro proučite ove Upute za prijavu.
III. PRIJAVA
Na natječaj za dodjelu potpora za obrazovanje mogu se prijaviti:
1. Pojedinačni ili skupni projekti koji potiču znanje, znanstvena istraživanja, izvrsnost i inovativnost
kod sporta osoba s invaliditetom,
2. Prijave za stipendiranje sportaša s invaliditetom na domaćim i inozemnim sveučilištima i drugim
ustanovama radi školovanja ili stručnog usavršavanja,
3. drugi slične projekti i programi koji potiču unapređenje stručnog rada u sportu osoba s
invaliditetom i stručnih djelatnika u sportu osoba s invaliditetom;
4. Potpora Zaklade za namjene navedene pod točkom 1. i 3. mogu se dodijeliti sportskim klubovima
ili županijskim i gradskim sportskim savezima, redovnim članicama HPO-a, kategoriziranim
sportašima s invaliditetom, Zakladniku.
5. Potpora Zaklade za namjene navedene pod točkom 2. mogu se dodijeliti aktivnim sportašima s
invaliditetom, članovima nacionalne selekcije, bivšim sportašima s invaliditetom koji su bili članovi
nacionalne selekcije najmanje na razini Europskog prvenstva.
6. Pravo na prijavu za dodjelu stipendije Zaklade imaju kategorizirani sportaši s invaliditetom i koji
su državljani Republike Hrvatske i koji nisu korisnici neke druge stipendije Zakladnika ili Zaklade:
(1) Učenici završnih razreda srednjih škola koji nisu stariji od 18 godina:
ako nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu srednje škole,
ako imaju prosjek ocjena u dosadašnjem srednjem školovanju 4,0 ili više.
(2) Studenti na preddiplomskom i diplomskom (dodiplomskom) studiju visokih škola u
Republici Hrvatskoj koji nisu stariji od 35 godina:
I.
ako nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu studija,
II.
ako imaju prosjek ocjena u dosadašnjem studiju 4,0 ili više.
(3) Pravo na prijavu za dodjelu stipendije imaju polaznici poslijediplomskih studija koji nisu
stariji od 40 godina:
i. ako su na preddiplomskom i diplomskom (dodiplomskom) studiju imali prosjek
ocjena 4,5 ili više,
ii. ako znaju barem jedan svjetski jezik tako da se mogu uspješno služiti stručnom i
znanstvenom literaturom na stranom jeziku.
(4) Pravo na prijavu za dodjelu stipendije za doktorski studij imaju polaznici doktorskog
studija, pri čemu je osnovni kriterij dotadašnja izvrsnost podnositelja prijave na studiju i u
znanstveno stručnom radu i korisnost za sport osoba s invaliditetom.

IV. VRIJEME TRAJANJA POTPORE:
Trajanje potpore: godinu dana
V. VISINA POTPORE I BROJ POTPORA
Potpora za obrazovanje dodjeljuje se u iznosu do 20.000 Kn
Broj Potpora za obrazovanje koje će se dodijeliti po ovom natječaju: ovisi o ukupnom broju zaprimljenih
prijava a traje sve do iskoristivosti planiranih sredstava.
VI. KAKO SE PRIJAVITI?
Zainteresirani trebaju ispuniti propisane obrasce prijave za dobivanje Potpore za obrazovanje te ostalu
prijavnu dokumentaciju i dostaviti je u roku na adresu Zaklade.
Cjelovita dokumentacija koju je potrebno dostaviti na ovaj natječaj opisana je u točki VI. ovih Uputa.
Obrasci za prijavu mogu se preuzeti na mrežnoj stranici Zaklade www.paraolimpijac.hr, a mogu se dobiti
i na CD-u:

1. U uredu Hrvatskog paraolimpijskog odbora, Savska 137 10000 Zagreb, svakog radnog
dana od 10:00 do 16:00 sati;
2. upitom podnesenom e-mailom na e-mail adresu paraolimpijac@paraolimpijac.hr
nakon čega će biti dostavljena cjelovita natječajna dokumentacija na adresu e-pošte s
koje je dostavljen upit.
Napominjemo da je cjelovita prijavna dokumentacija dostupna isključivo u elektroničkom obliku.
Svu navedenu dokumentaciju treba ISKLJUČIVO POŠTOM poslati na adresu:

Prijavnu dokumentaciju – popunjene i ovjerene obrasce u papirnatom obliku zajedno s CD-om na
kojem trebaju biti popunjeni obrasci u elektroničkom obliku te priloge treba, isključivo poštom,
uz napomenu "za natječaj – Obrazovanje" i "– Ne otvarati do sjednice Komisije za otvaranje
prijava –" poslati na adresu:
Svu navedenu dokumentaciju treba ISKLJUČIVO POŠTOM poslati na adresu:
Zaklada Paraolimpijac "za natječaj – obrazovanje"
Savska cesta 137
10000 Zagreb
VI. PRIJAVNA DOKUMENTACIJA
Prijavna dokumentacija koju treba dostaviti obuhvaća:

1. Za Udruge:
1) Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske (ili njegova preslika) ne stariji od 3 mjeseca
do dana raspisivanja natječaja (prema Pravilniku o obrascima i načinu vođenja registra
udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj – N.N. 11/02.) –
za udruge koje se prijavljuju za dodjelu potpore;
2) Ovjerena i potpisana Prijava u papirnatom obliku
3) Prijava u elektroničkom obliku na CD-u
4) Ovjeren i potpisan prijedlog proračuna projekta u papirnatom obliku
5) Prijedlog proračuna u elektroničkom obliku na CD-u
6) Presliku Odluke o nesastavljanju financijskih izvješća usvojenu od upravljačkog tijela
podnositelja te presliku Knjige prihoda i rashoda za 2015. godinu - za obveznike
jednostavnog knjigovodstva;
7) presliku Statuta udruge;
8) Izvod iz matične knjige radnika iz kojeg su vidljivi podaci o zaposlenima;
9) presliku Operativnog plana Udruge za 2016. godinu;
10) Potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu
evidenciju vodi Porezna uprava, iz koje je vidljivo da udruga nema duga – u izvorniku.

2. Za fizičke osobe:
1) Preslika osobne iskaznice
2) Ovjerena i potpisana Prijava u papirnatom obliku
3) Prijava u elektroničkom obliku na CD-u
4) Dokaz o zadovoljavanju Uvjeta
5) motivacijsko pismo i životopis
6) potvrdu o upisu u tekuću školsku/akademsku godinu
7) prijepis ocjena za svaku od razina školovanja (izdaje škola ili fakultet)
8) za polaznike poslijediplomskog stručnog i znanstvenog usavršavanja i dokaz o
plaćanju školarine
9) potvrde o osvojenim nagradama
10) potvrde o sudjelovanju na natjecanjima i znanstveno-istraživačkim projektima
11) dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica ili domovnica
12) za one koji se pozivaju na socijalni status i potvrdu o visini dohotka za sve članove
obitelji za 2015. (izdaje nadležna Porezna uprava)
VII. POSTUPAK PROCJENJIVANJA PRIJAVA
1. Provjera ispunjavanja propisanih uvjeta poziva
zaklada organizirati će komisijsko otvaranje zaprimljenih prijava. Po otvaranju prijava Komisija će utvrditi
one koje su zadovoljile i one koje nisu zadovoljile propisane uvjete natječaja. Na taj način obavit će se prvi
krug selekcije zaprimljenih prijava.
U daljnje razmatranje upućuju se samo prijave koje zadovolje sve propisane uvjete natječaja što znači da
se neće procjenjivati prijave koje su zaprimljene nakon roka istaknutog u natječaju, koje nisu prijavljene
na propisanim obrascima te koje neće sadržavati svu propisanu dokumentaciju.
2. Procjena kvalitete prijava
Prijave koje su zadovoljile propisane uvjete natječaja upućuju se na procjenjivanje procjenjivačkom tijelu
Zaklade.
Provodi se vrednovanje programskog djelovanja i financijskog poslovanja Udruge koje procjenjivačko
tijelo procijeni s najviše bodova (1. krug procjene).
Uvažavajući rezultate tako provedenog djelovanja donosi se konačna procjena i rangiranje prijave (2. krug
procjene).
3. Odluka o odobravanju potpore
Odluku s prijedlogom za odobravanje institucionalnih potpora donosi procjenjivačko tijelo. Odluku o
odobravanju institucionalnih potpora donosi Upravni odbor Zaklade.
Svi koji pošalju svoje prijave na ovaj natječaj dobiti će pisani odgovor s obrazloženjem odobravanja ili
neodobravanja potpore.
Zaklada će javno objaviti rezultate natječaja na mrežnoj stranici www.paraolimpijac.hr,

4. Postupanje s dokumentacijom
Sve odobrene prijave smatraju se javnima. Neprihvaćene prijave neće biti dostupne javnosti, osim ukoliko
Zaklada dobije odobrenje od prijavitelja da prijedlog dade na uvid javnosti.
Zaprimljene prijave odobrenih institucionalnih potpora sa svom pratećom dokumentacijom Zaklada neće
vraćati. Zbog toga ne treba slati izvornike već preslike svih važnih dokumenata/priloga, osim ako se to ne
traži propisanim uvjetima natječaja.
Udrugama čije prijave nisu prihvaćene (zbog nezadovoljavanja propisanih uvjeta natječaja ili nakon
postupka procjene) Zaklada će vratiti zaprimljenu prijavnu dokumentaciju u roku od 30 dana od dana
odluke Upravnog odbora o odobravanju potpore.

5. Ugovaranje
Nakon što Upravni odbor Zaklade odobri ukupne iznose za financiranje izabranih potpora za obrazovanje
uslijedit će potpisivanje ugovora sa svakim pojedinim korisnikom. Važno je napomenuti da jednom
potpisan ugovor koji u sebi ima i specifikaciju troškova nije moguće mijenjati bez pisanog odobrenja
Zaklade.
U slučaju da procjenjivačko tijelo donese odluku o odobravanju samo dijela ukupno zatraženih sredstava
ili promjene određenih stavki u proračunu, Zaklada pripremiti će izmijenjene obrasce proračuna sukladno
odluci procjenjivačkog tijela i to prije potpisivanja ugovora, kako bi se nova specifikacija troškova mogla
dogovoriti i priložiti Ugovoru.
Prilikom potpisivanja Ugovora o potpori za obrazovanje, korisnik će dobiti Naputak o korištenju sredstava,
VIII. OBJAVA REZULTATA
Rok za objavu prihvaćenih institucionalnih potpora je svibanj 2016. godine. Rezultati će biti objavljeni na
službenoj mrežnoj stranici Nacionalne zaklade: http://zaklada.civilnodrustvo.hr.
IX. KONAČNOST ODLUKE I PRAVO PRIGOVORA
Odluke Zaklade o odobravanju ili neodobravanju potpora su konačne. Svaka organizacija ili pojedinac
koja je sudjelovala u natjecanju za dodjelu financijskih potpora može uputiti prigovor Upravnom odboru
Zaklade u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o rezultatima natječaja u slučaju da je uočila
eventualne propuste u primjeni utvrđenog postupka procjene njene prijave. S tim u vezi organizacije
mogu ostvariti pravo uvida u dokumentaciju zbirne procjene prijava. Upravni odbor Nacionalne zaklade
dužan je odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana održavanja sjednice na kojoj se raspravljalo o
prigovoru, ako se radi o prigovoru koji ukazuje na propuste u primjeni propisanog postupka procjene
prijava. U iznimnim situacijama prigovor je moguće uputiti i na rezultate postupka komisijskog otvaranja
prijava samo ako ukazuju na propust u natječajnoj dokumentaciji koji bi mogao u nepovoljan položaj
staviti veći broj prijavitelja.
X. MJERE ZA ZAŠTITU OD MOGUĆEG SUKOBA INTERESA
Na mogući sukob interesa koji nastaje ako član/članica Upravnog odbora ili drugog tijela Zaklade odlučuje
o pitanjima koja se odnose na pravnu osobu čiji je član, u čijem upravljanju sudjeluje i u kojoj ima
imovinski interes, primjenjuju se na odgovarajući način odredbe Zakona o sprječavanju sukobu interesa
(NN 26/11 i 12/12), i to u smislu i u cilju da taj član/članica Upravnog odbora ili drugog tijela Zaklade
ne može u tom slučaju glasovati odnosno odlučivati.
XV. NAČIN KORIŠTENJA SREDSTAVA I IZVJEŠĆIVANJA
Udruga kojoj se odobri potpora za obrazovanje bit će obvezna, sukladno potpisanom ugovoru, Zakladi
dostaviti polugodišnje i godišnje opisno i financijsko izvješće o provedbi potpora za obrazovanje zajedno s
preslikama računa. Opisno i financijsko izvješće potrebno je dostaviti u papirnatom i elektroničkom obliku.

