Zagreb, Jagićeva 31
Telefon: 01-488-2610
Fax: 01-488-2614

PITANJE:
Pitanje je postavio neprofitni proizvođač audiovizualnog medijskog sadržaja
Molim vas objašnjenje vezano uz dokumentaciju potrebnu za Javni natječaj broj 01/17 za dodjelu
sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
Na stranici na kojoj su priloženi obrasci potrebnih izjava nalazi se i "Izjava - nakladnici radija" koja je
sadržajno zapravo "Izjava - poduzetniku teškoćama" - je li namijenjena isključivo nakladnicima radija ili
je predviđeno da istu šprancu izjave koriste i nakladnici elektroničkih publikacija ali se nalazi negdje
drugdje na vašoj stranici a mi je nismo uspjeli pronaći?
ODGOVOR:
Neprofitni pružatelji medijskih usluga (neprofitni pružatelji elektroničkih publikacija, neprofitni
pružatelji medijskih usluga televizije i radija iz članka 19. i 79. ZEM-a, neprofitni proizvođači
audiovizualnih i radijskih programa) popunjavaju izjavu Izjava - neprofitni pružatelji i neprofitni
proizvođači
Neprofitni pružatelji medijskih usluga ne popunjavaju dokument Izjava – poduzetnik u teškoćama jer
nisu poduzetnici.

PITANJE:
Namjeravamo se prijaviti na natječaj Fonda kao neprofitna elektronička publikacija. S obzirom da je
predsjednik udruge (nakladnika) u inozemstvu i neće se vratiti do datuma zaključenja natječaja, je li za
AEM prihvatljivo da on tražene izjave ovjeri u veleposlanstvu, umjesto kod javnog bilježnika u
Hrvatskoj?
ODGOVOR:
Prihvatljivo je da dokumenti budu ovjereni u veleposlanstvu.

PITANJE:
Odnosi li se Javni natječaj 02/17- državne potpore na potpore velikih vrijednosti?
ODGOVOR:
Javni natječaj za dodjelu sredstava Fonda 02/17 odnosi se na potpore velike vrijednosti.

PITANJE:
Možemo li za prijavu Fonda 1/17 dostaviti 2 snimke iz 2017.g. budući da se konceptualno i trajanjem
razlikuju od prijašnjih ili se smatra kao novoplanirana emisija pa se snimke ne trebaju dostaviti?

ODGOVOR:
Možete dostaviti snimke emisija iako su emitirane u 2017. godini. Dakle, ukoliko dostavite snimke
navedenih emisija tada se one neće smatrati novoplaniranima.

PITANJE:
Imam pitanje vezano za raspisani natječaj fonda za pluralizam za neprofitne elektroničke publikacije.
Iz natječaja mi nije jasno što znači da:
Prijavljuju jedan (1) sadržaj koji obuhvaća do pet (5) različitih tematskih cjelina iz članka 6. stavka 1.
Pravilnika - stranica 5 natječaja.
Prijavljujem li u pet različitih kategorija koje su predmet natječaja (ostvarivanje prava građana na javno
informiranje, poticanje kulturne raznolikosti i njegovanje baštine, razvoj odgoja i obrazovanja, razvoj
znanosti, razvoj umjetnosti...) ili jednu kategoriju. Ako to znači jednu kategoriju što znači do 5 različitih
cjelina.
Također naša udruga ima dva portala pa me zanima je li dozvoljeno izaći na natječaj sa oba dva portala.
ODGOVOR:
Sadržaj podrazumijeva kategoriju propisanu javnim natječajem, a tematske cjeline podrazumijevaju
detaljnije određenje samog prijavljenog sadržaja.
Možete aplicirati s oba portala, pod uvjetom da su oba upisana u naš Upisnik
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PITANJE:
Pitanje je postavio neprofitni proizvođač audiovizualnog medijskog sadržaja
Molim vas objašnjenje vezano uz dokumentaciju potrebnu za Javni natječaj broj 01/17 za dodjelu
sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Na stranici na kojoj su
priloženi obrasci potrebnih izjava nalazi se i "Izjava - nakladnici radija" koja je sadržajno zapravo "Izjava
- poduzetniku teškoćama" - je li namijenjena isključivo nakladnicima radija ili je predviđeno da istu
šprancu izjave koriste i nakladnici elektroničkih publikacija ali se nalazi negdje drugdje na vašoj stranici
a mi je nismo uspjeli pronaći?
ODGOVOR:
Neprofitni pružatelji popunjavaju izjavu Izjava - neprofitni pružatelji i neprofitni proizvođači .
Izjava – poduzetnik u teškoćama ne popunjavate jer niste poduzetnik.

PITANJE:
Molim vas pojašnjenja vezana uz točku 4. natječaja (4. VRSTA I VISINA POTPORE):
Da li ispravno tumačimo da se prema Uredbi Komisije (EU) 1407/2013 udruga ne može javiti na natječaj
ukoliko je ukupno ostvarila više od 200.000, 00 EUR državne potpore u 3 posljednje fiskalne godine?
Možete li nam molim vas napisati pojašnjenje termina 'državne potpore'?
Da li se sredstva ostvarena od raznih davatelja potpora smatraju državnim potporama?
ODGOVOR:
Točka 4. teksta Javnog natječaja 1/17 propisuje kako se sredstva Fonda dodjeljuju u obliku potpora
male vrijednosti sukladno pravilima iz Uredbe Komisije (EU) broj 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o
primjeni članka 87. i 88. Ugovora na de minimis potpore (SL L 352/1, 24.12.2013., dalje: Uredba (EU)
br. 1407/2013).

Ukupna potpora male vrijednosti koja se dodjeljuje ne smije premašivati iznos od 200.000,00 EUR u
kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju KN/EUR na dan objave natječaja u Narodnim novinama
tijekom razdoblja od tri fiskalne godine uzimajući u obzir sve dodijeljene potpore koje je podnositelj
ostvario u tom razdoblju od ostalih davatelja državne potpore neovisno o njihovoj razini sukladno
pravilima iz članka 2. stavka 2. do 5. Uredbe, a intenzitet potpore iznosi do 100%.
Državna potpora je, sukladno odredbi čl. 2. Zakona o državnim potporama („Narodne novine“ broj
47/14), stvarni i potencijalni rashod ili umanjeni prihod države dodijeljen od davatelja državne potpore
u bilo kojem obliku koji narušava ili prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja stavljajući u povoljniji
položaj određenog poduzetnika ili proizvodnju određene robe i/ili usluge utoliko što utječe na trgovinu
između država članica Europske unije, u skladu s člankom 107. Ugovora o funkcioniranju Europske unije
(u daljnjem tekstu: UFEU).
U odnosu na sredstva koja dodjeljuju druga tijela – kao opće pravilno upućujemo Vas na primjenu
odredbe čl. 2. Zakona o državnim potporama koja propisuje kako je davatelj državne potpore / potpore
male vrijednosti središnje tijelo državne uprave, jedinica lokalne i područje (regionalne) samouprave
te svaka pravna osoba koja dodjeljuje državne potpore ili potpore male vrijednosti.
Budući da Agencija nije nadležna za provedbu dodijele sredstava koju obavljaju druga tijela, a niti nema
uvida u konkretnu dokumentaciju i pravila dodjele tih sredstava, predlažemo Vam da kontaktirate
navedena tijela s upitom tretiraju li dodijeljena sredstva kao državne potpore odnosno potpore male
vrijednosti.

PITANJE:
Da li na Natječaj možemo prijaviti i djelatnike (stalno zaposleni) koji ne sudjeluju direktno u realizaciji
emisije npr. direktor televizije, djelatnik u službi financija, djelatnik u marketingu?
ODGOVOR:
Možete prijaviti i djelatnike koji sudjeluju indirektno u realizaciji emisije koju prijavljujete na javni
natječaj 02/17., no svakako računajte na činjenicu da je riječ o djelatnicima i angažmanu istih bez kojih
realizacija emisija ne bi bila moguća, barem ne na način kako je to uobičajeno.
Također uzmite u obzir i činjenicu da je angažman takvih djelatnika u ukupnom iznosu vremena i
troškova emisije ipak izrazito manji i sporedniji u odnosu na ljude koji su direktno angažirani. Sve ovo
u svijetlu činjenice kad dođete u fazu financijskog pravdanja emisija po javnom natječaju 02/17. i
iskazivanja alikvotnog troška takvih djelatnika na emisiji.

PITANJE:
Možemo li emisije koje proizvedene i emitirane do potpisivanja ugovora uvesti kao emisije koje su dio
planiranih emisija za natječaj ili da financijski plan proizvodnje i emitiranja ograničimo sa brojem
emisija od mogućeg potpisivanja ugovora što u konačnici znači samo 25 emisija, po svakoj od tematskih
cjelina?
ODGOVOR:
Sukladno točki 5. b) Javnog natječaja broj 01/17 ponuditelj može na javni natječaj prijaviti do pet
programa u temama navedenim u predmetu natječaja koje će se proizvesti i objaviti u 2017. i 2018.
godini. Dakle, sve emisije koje su proizvedene i emitirane u 2017. mogu biti uključene u prijavu.

PITANJE:
Pitanje postavlja neprofitni pružatelj elektroničke publikacije
Da li se obaveza objava od najmanje 30 tekstova odnosi na jednu ili dvije godine?
ODGOVOR:
Obveza se odnosi na jednu godinu, dakle morate objaviti najmanje 30 relevantnih autorskih tekstova
u 2017. te 30 tekstova u 2018. godini.

PITANJE:
Može li se na oba natječaja (01/17 i 02/17) prijaviti emisije u istoj kategoriji?
ODGOVOR:
Možete prijaviti emisije u istoj kategoriji u oba natječaja. Dakako, podrazumijeva se da su emisije
različite, tj. različitog sadržaja te da ih možete uredno pravdati.

PITANJE:
Treba li izjava vezana uz statut medija biti ovjerena kod javnog bilježnika?
ODGOVOR:
Za navedenu izjavu je dovoljno da je potpisana od strane odgovorne osobe i ovjerena pečatom društva.
Dakle, nije potrebna ovjera kod javnog bilježnika.

PITANJE:
Pitanje postavlja neprofitni pružatelj elektroničke publikacije
Projekt koji bismo prijavili odnosi se na: Poticanje kulturne raznolikosti i njegovanje baštine.
Planirali smo provesti istraživanje. Cilj ovog projekta je identificiranje, dokumentiranje i očuvanje
naslijeđenog u svrhu informiranja i educiranja te očuvanja i njegovanja baštine.
U realizaciji ovog projekta mnogo vremena ćemo provesti na putu, u istraživanju i provedbi intervjua
pa bi se veći dio naših troškova zapravo odnosio na putne izdatke. Ono što me zanima jest možemo li
se kao neprofitna udruga, koja radi samo zahvaljujući volonterima, prijaviti na natječaj kako bismo
konkurirali za određeni iznos sredstava kojima bismo pokrili većim dijelom putne troškove te manjim
dijelom materijalne troškove, troškove produkcije i troškove programskog usmjerenja?
ODGOVOR:
Prije svega upućujemo Vas na tekst Javnog natječaja 01/17 koji u točki 5. e) propisuje:
e) Neprofitni pružatelji elektroničkih publikacija
– prijavljuju jedan sadržaj koji obuhvaća do pet različitih tematskih cjelina iz članka 6. stavka 1.
Pravilnika
– prijavljuju se samo oni sadržaji kod kojih je moguće kontinuirano objaviti najmanje 30 relevantnih
autorskih tekstova
– članci moraju biti objavljeni na naslovnici elektroničke publikacije uz vremensko trajanje tj. »držanje«
na stranici od najmanje 1 dan za članke koji su osobito važni za javno informiranje, odnosno 7 dana za
članke iz ostalih tematskih cjelina.
Dakle, predmetnim javnim natječajem potiče se objava autorskih tekstova.

Nadalje, vezano uz Vaše konkretno pitanje ističemo kako ne bi bilo problema ukoliko bi putni izdaci
odskakali u odnosu na tri druge kategorije. Ograničenje je samo na materijalnim troškovima (do 20%
ukupnih).

PITANJE:
Vezano uz obvezu ponuditelja da javi sve promjene u emitiranju programa za emisije za koja su
dodijeljena sredstva Fonda, tj. u roku od 7 dana prije uvođenja promjena. Kako ispuniti ovu obvezu
budući da su neki događaji nepredvidivi (nestanak struje, otkazivanje manifestacije i sl.).
ODGOVOR:
Navedena obveza podrazumijeva planirane promjene u emitiranju programa.
Sve druge promjene, koje ne možete predvidjeti, prijavit ćete u najkraćem mogućem roku.

PITANJE:
Molim Vas da vezano za natječaj 01/2017 pojasnite dio 01.....Sredstvima Fonda poticati će se i
zapošljavanje visokoobrazovnih stručnih radnika koje je izravno povezano s proizvodnjom navedenih
programa i sadržaja " - da li znači da možemo npr. prijaviti 3 nove emisije i tražiti npr. 100.000 kn kako
bi zaposlili VSS osobu - ali što ako dobijemo za emisije 45.000 kn po zaključenju natječaja i nije nam to
dovoljno da zaposlimo osobu. To bi značilo da u tom slučaju gubimo sredstva po natječaju 01/2017 jer
ne možemo realizirati novoplanirane emisije/ne možemo zaposliti osobu - pitanje kako sa sigurnošću
uz pomoć Fonda zaposliti VSS osobu?
ODGOVOR:
Poticanje zapošljavanja visokoobrazovanih stručnih radnika koje je izravno povezano s proizvodnjom
navedenih programa i sadržaja treba gledati u korelaciji sa samim programom/sadržajem s kojim se
prijavljujete na natječaj.
U našem slučaju ove mjere prate istu sudbinu kao i sami programi/sadržaji.

