PITANJE:
U Natječaju broj 3/2015 u točki 4 - vrste potpore, navedene su potpore male vrijednosti i potpore
velike vrijednosti na koje se možemo prijaviti. Pitanje: Znači li to da se možemo istovremeno prijaviti
sa dva programa - emisije na potpore male vrijednosti i sa dva programa-emisije na potpore velike
vrijednosti?
ODGOVOR:
Ne. To znači da se možete prijaviti samo u jednoj vrsti potpora, odnosno da se one međusobno
isključuju.
Dakle, dva programa u potporama male vrijednosti ILI dva programa u potporama velike vrijednosti.

PITANJE:
Vidjeli smo da ste objavili termine radionica po Javnom natječaju 03/2015, pa Vas molim informaciju
da li će radionice biti kao i prošle dostupne za gledanje preko streaminga?
ODGOVOR:
Ove godine nije predviđeno praćenje radionica putem web streaminga. Pored radionice koja je
održana u Osijeku, održat će se još i radionice u Zagrebu i Splitu prema rasporedu koji je objavljena
na mrežnim stranicama Agencije.

PITANJE:
Treba primijetiti da je pitanje je postavio neprofitni proizvođač audiovizualnog i/ili radijskog
programa. Oni mogu prijaviti samo nove sadržaje za 2016 godinu.
S obzirom da smo već dobili sredstva za 2016. godinu po Vašem Javnom Natječaju br. 01/15, znači li
to da se za ISTI program ne možemo prijaviti na ovaj Vaš novi natječaj? Nadalje, s obzirom da svaka
naša emisija (od ukupno 46 koliko ih proizvedemo godišnje) traje 30 minuta, što je kraće od
uvjetovanih 60 minuta u priloženom isječku, predstavlja li to dodatni razlog zbog kojeg ne možemo
prijaviti našu emisiju novi natječaj?
ODGOVOR:
Na Javni natječaj broj 03/15 ne možete prijaviti navedeni program budući da neprofitni proizvođači
audiovizualnog i/ili radijskog programa prijavljuju programe – emisije koje će se proizvesti i objaviti u
2016. godini.
Javnim je natječajem propisano da ukupno prijavljeno trajanje programa ne može biti kraće od 60
minuta neovisno o formatu i broju sadržaja što konkretno znači da vam nisu dodijeljena sredstva za
program u navedenom iznosu za 2016. godinu bili bi u mogućnosti prijaviti isti budući da je njegovo
ukupno godišnje trajanje veće od 60 minuta.

PITANJE:
Želio bih jedno pojašnjenje glede natječaja 3/15.
"6. bilancu, račun dobiti i gubitka, bilancu i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija
odnosno odgovarajući financijski izvještaj za prethodnu godinu."Financijski izvještaj, bilanca i sve
ostalo se odnosi na 2014. ili 2015. godinu?
ODGOVOR:
Svi financijski dokumenti odnose se na 2014. godinu. To je zadnja godina za koju postoje dovršeni
financijski izvještaji.

PITANJE:
Da li je za prijavu na javni natječaj 03/15 valjani dokument ispis iz Registra udruga koji se može skinuti
preko weba ili isti treba biti ovjeren od Ureda za državnu upravu?
ODGOVOR:
Točka 9., Poglavlje III Javnog natječaja broj 03/15 propisuje kako Navedeni dokazi iz poglavlja III moraju
biti u izvorniku ili u javno ovjerovljenoj preslici i ne stariji od 60 dana od dana objave javnog natječaja
u Narodnim novinama.

