Učestala pitanja: dodjela sredstava Fonda 02/15 – važna napomena
Vezano za učestala pitanja nakladnika radija o mogućnosti podnošenja prijave na Javni natječaj broj
02/15 za dodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija –
televizije i radija za 2015. i 2016. godinu ističemo:
Javnim natječajem propisano je kako je predmet ovog Javnog natječaja dodjela sredstava za
poticanje produkcije, pretprodukcije i distribucije vlastitih audiovizualnih programa i sadržaja, i
proizvodnju radijskih programa i sadržaja nakladnika televizije i radija na lokalnoj i regionalnoj razini
te nakladnika neprofitne televizije i radija.
Nadalje, sredstva Fonda temeljem ovog Javnog natječaja dodjeljuju se u obliku državnih potpora
sukladno Uredbi o općem skupnom izuzeću (Uredba Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o
ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i
108. Ugovora).
Intenzitet potpore ne smije prelaziti 50% opravdanih troškova za radijske programe i sadržaje. Pod
prihvatljivim troškovima smatraju se:
o troškovi poslovanja izravno povezani s kulturnim projektom ili djelatnošću, kao što su
najam ili zakup nekretnina i mjesta kulturnih događanja, putni troškovi, troškovi
materijala i robe izravno povezanih s kulturnim projektom ili djelatnošću, arhitektonskih
struktura za izložbe i pozornica, zajma, zakupa i amortizacije alata, softvera i opreme,
troškovi prava pristupa djelima zaštićenima autorskim pravom i drugom sadržaju
zaštićenom povezanim pravima intelektualnog vlasništva, troškovi promicanja i troškovi
koji su nastali kao izravna posljedica projekta ili djelatnosti; troškovi amortizacije i
troškovi financiranja prihvatljivi su samo ako nisu bili obuhvaćeni potporama za
ulaganje.
o troškovi osoblja koje radi za kulturnu ustanovu ili lokaciju kulturne baštine ili za projekt.
Ovim javnim natječajem dodjeljuju se sredstva za 2015. i 2016. godinu, u iznosu od:
 do 2.000.000,00 kuna za nakladnike radija.
Također ističemo da se na Javni natječaj broj 02/15 ne mogu prijaviti emisije koje su prijavljene na
Javni natječaj broj 01/15 za dodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti
elektroničkih medija, a Vijeće kvalifikacijskim testom utvrđuje radi li se o kulturnom proizvodu.
Da bi projekt zadovoljio kvalifikacijski test, mora ostvariti minimalno 16 bodova od ukupno 30
mogućih bodova.
Za utvrđivanje kulturnog proizvoda primjenjuju se kriteriji:
 program je od interesa za opći odnosno lokalni ili regionalni kulturni razvitak,
 program se bavi suvremenim kulturnim temama i/ili sadržajima (primjerice
političkog, društvenog i sličnog kulturnog sadržaja),
 program se objavljuje na hrvatskom ili jednom od jezika nacionalnih manjina u
Republici Hrvatskoj.

