
PITANJA I ODGOVORI ZA NATJEČAJ ZA MJERU 3. POTICANJE POVEĆANJA POTROŠNJE RIBE U 

ODGOJNO OBRAZOVNIM USTANOVAMA 

PITANJE ODGOVOR 

Poštovani, 
Molim vas za kratko objašnjenje i potvrdu, iako 
smo o tome govorili i na sastanku. Dakle, OŠ 
Pazin planira prijaviti opremanje kuhinja u Pazin 
u i Tinjanu, koji spada u skupinu VII. Prema 
indeksu razvijenosti. Hoće li se oni bodovati 
prema sjedištu ustanove ili postoji mogućnost 
dobivanja dodatnih bodova zbog indeksa 
razvijenosti? 
 
http://lagur-istarskisvoj.hr/wp-
content/uploads/2019/08/Prilog-I-Kriteriji-
odabira-za-Mjeru-3.pdf 
  Lijepi pozdrav, 

Poštovani, 
ukoliko se projekt provodi na više lokacija, kao 
lokaciju provođenja projekta se uzima sjedište 
nositelja. 
 
 
Lijepi pozdrav, 
 
LAGUR "Istarski švoj" 
 

Poštovani, 
  
U vodiču za provedbu mjera piše sljedeće: 
  
Nositelj projekta mora provoditi mjere 
informiranja i promidžbe sukladno članku 119. 
i Prilogu V. Uredbe (EU) br. 508/2014 te 
odredbama Provedbene uredbe Komisije (EU) 
br. 763/2014 od 11. srpnja 2014. o utvrđivanju 
pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 508/2014 
Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom 
fondu za pomorstvo i ribarstvo u pogledu 
tehničkih obilježja mjera informiranja i 
promidžbe i uputa za izradu amblema Unije (SL 
L 209, 16.07.2014.). Pravila i upute za 
provedbu mjera informiranja i promidžbe se 
nalaze na mrežnim stranicama Uprave 
ribarstva (https://euribarstvo.hr/propisi-
smjernice/); 
  
Da li to znači da u ukupan iznos projekta 
moramo ukalkulirati i troškove promidžbe i 
informiranja? 
Da li nam za prijavu na natječaj treba Ponuda 
(troškovnik) za te usluge? 
 

Poštovani, 
osim u Vodiču za provedbu mjera isto je 
napisano i u Natječaju za dodjelu potpore za 
provedbu aktivnosti u okviru Mjere 3. Poticanje 
povećanja potrošnje ribe u odgojno obrazovnim 
ustanovama pod točkom 2., (4), o)  "Nositelj 
projekta mora provoditi mjere informiranja i 
promidžbe sukladno članku 119. i Prilogu V. 
Uredbe (EU) br. 508/2014 te odredbama 
Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 763/2014 
od 11. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za 
primjenu Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog 
parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za 
pomorstvo i ribarstvo u pogledu tehničkih 
obilježja mjera informiranja i promidžbe i 
uputa za izradu amblema Unije (SL L 209, 
16.07.2014.). Pravila i upute za provedbu 
mjera informiranja i promidžbe se nalaze na 
mrežnim stranicama Uprave ribarstva 
(https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/)". 
Korisnik je obvezan operaciju za koju je ostvario 
potporu označiti na odgovarajući način, ovisno 
o samoj operaciji, a kako bi se javnost 
informiralo o ciljevima operacije i potpori 
Europske unije operaciji.    
Navedeno su obveze nositelja projekta te se 
financiraju vlastitim sredstvima. 
Shodno navedenom u ukupan iznos projekta se 
ne moraju ukalkulirati i troškovi promidžbe i 
informiranja te za prijavu na natječaj ne treba 
Ponuda (troškovnik) za te usluge. 
Lijepi pozdrav, 
LAGUR "Istarski švoj" 
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