
                                                                                                    

                                   

 
Odgovori Tijela za kontrolu na upite hrvatskih projektnih partnera u sklopu 2.poziva na dostavu projektnih prijedloga na programu Interreg 

Mađarska-Hrvatska 
 

1. Da li projektima budu dodijeljeni posebni kontrolori ili će vaš mail interreg_hu-hr@mrrfeu.hr biti glavna kontakt točka za pitanja? 
Odgovor: Glavna kontakt točka za pitanja je mail adresa interreg_hu-hr@mrrfeu.hr, a kontrolori će biti dodijeljeni pojedinom izvještaju kada izvještaj 
dođe na red za kontrolu. 

2. Kako su podijeljena razdoblja za izvještavanja? 
Odgovor: Izvještajna razdoblja obuhvaćaju period od 4 mjeseca, a navedeno je definirano Ugovorom o sufinanciranju. 

3. Da li će svaki PP dobiti svog voditelja projekta iz nacionalnog tijela? 

Odgovor: Kontrolori će biti dodijeljeni pojedinom izvještaju kada izvještaj dođe na red za kontrolu. 

4. Da li se sami registriramo u eMS sustav? 

Odgovor: Za pristup sustavu INTERREG+ molimo Vas da preko vašeg vodećeg partnera kontaktirate Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo Programa, 

budući da je INTERREG+ sustav izvan nadležnosti Tijela za kontrolu. 

5. Da li je potrebno otvaranje zasebnog bankovnog računa iako je karticom konta ili sl. dokazano da je trošak odvojen od redovnog poslovanja? 

Odgovor: Nije potrebno otvaranje zasebnog bankovnog računa za projekt. 

6. Da li i nabava koja je poslana hrvatskom pružatelju usluge treba biti prevedena na engleski, a za potrebe izvještavanja? 

Odgovor: Poziv na dostavu ponuda koji se šalji potencijalnim ponuditeljima u Republici Hrvatskoj ne treba biti preveden na engleski jezik. 

7. Izvještaj se dostavlja kvartalno, svaka 4 mjeseca, da li to znači, ukoliko je projekt započeo u 7. mjesecu, da prvi izvještaj obuhvaća aktivnosti i troškove iz 

7., 8., i 9. mjeseca, a izvještava se do 10-tog u 10. mjesecu ili obuhvaća i aktivnosti 10-tog mjeseca, a izvještavanje je u 11. mjesecu? 

Odgovor: Izvještaj se dostavlja za razdoblje od 4 mjeseca. U navedenom primjeru (ako je projekt započeo 1.7.) to bi značilo da se izvještaj predaje za 7., 

8, 9. i 10. mjesec do 10.11. 

8. Uzevši u obzir trenutnu situaciju s pandemijom COVID-19 virusa, sukladno članku 15 Ugovora o dodjeli sredstava, neke se aktivnosti, ako je to 
opravdano, ne moraju ispuniti. Naš projekt uključuje putovanja u susjedne zemlje te studijsko putovanje izvan programskog područja. Je li moguće 
spomenute aktivnosti prebaciti na sljedeće izvještajno razdoblje ili ih čak u potpunosti otkazati tj. ne provesti? Je li prihvatljivo da se dio ili sve 
spomenute aktivnosti odviju korištenjem digitalnih kanala komunikacije kad i ukoliko je to moguće. Jedan od primjera su i projektni sastanci.  
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Odgovor: Tijelo za kontrolu nije nadležno za odobravanje izmjena u projektnim aktivnostima. Navedeno treba biti dogovoreno s Vodećim partnerom i 

Zajedničkim tajništvom. 

9. Kad možemo očekivati dostupnost online sustava za izvještavanje po projektu? U prezentaciji se spominje INTERREG+. Kako da pristupimo spomenutom 

sustavu? 

Odgovor: Za pristup sustavu INTERREG+ molimo Vas da preko vašeg vodećeg partnera kontaktirate Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo Programa, 

budući da je INTERREG+ sustav izvan nadležnosti Tijela za kontrolu. 

10. Da li kalkulacijski prikaz izračuna troška osoblja radimo prema vlastitom nahođenju ili pak postoje gotovi obrasci i ako da, kada će nam biti dostupni? 
Odgovor: Obrazac „Kalkulacijski prikaz izračuna troška plaće“ dostupan je stranici Programa (www.huhr-cbc.com) kao prilog Smjernicama o 

prihvatljivosti troškova za hrvatske projektne partnere (Prilog 1) koje je izradilo Tijelo za kontrolu. 
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