Na temelju članka 6. Zakona o Zakladi "Hrvatska kuća-Croatia House" (Narodne
novine, broj 123/13) i temelju članka 10. Statuta Zaklade "Hrvatska kuća-Croatia
House", Upravni odbor na sjednici održanoj 19. svibnja 2014., donosi

PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU ZA DODJELU SREDSTAVA

Članak 1.
Ovim se Pravilnikom uređuju uvjeti i postupak za dodjelu sredstava za ostvarivanje
svrhe Zaklade „Hrvatska kuća – Croatia House (u daljnjem tekstu: Pravilnik).
Članak 2.
Zaklada financira programe i aktivnosti u inozemstvu koji:
– promiču bogatstvo hrvatske kulture, umjetnosti i kulturne baštine,
– promiču rad suvremenih hrvatskih umjetnika,
– potiču programsko umrežavanje i suradnju na regionalnoj i međunarodnoj razini,
– potiču međunarodnu kulturnu suradnju,
– pridonose upoznavanju hrvatske povijesti te učenju hrvatskoga jezika,
– potiču umjetničko stvaralaštvo i kulturno djelovanje Hrvata izvan Republike
Hrvatske,
– pridonose unaprjeđenju bilateralnih odnosa s drugim državama,
– potiču i druge oblike djelovanja usmjerene ostvarivanju svrhe Zaklade.
Članak 3.
Sredstva za ostvarivanje svrhe Zaklade dodjeljuju se za programe koji se utvrđuju
putem Poziva što ga raspisuje Upravni odbor Zaklade (u daljnjem tekstu: Poziv).
Članak 4.
Poziv se objavljuje na internetskim stranicama Ministarstva kulture i Ministarstva
vanjskih i europskih poslova i otvoren je tijekom cijele godine. Rezultati Poziva
objavljivat će se više puta godišnje, okvirno svaka dva mjeseca, počevši od 25.
srpnja 2014. godine.
Uz stalno otvoreni Poziv iz stavka 1. ovoga članka, sukladno potrebama diplomatskokonzularne mreže Republike Hrvatske u inozemstvu, objavljivat će se Poziv za
ciljane manifestacije u pojedinim državama i gradovima.
Pravo podnošenja programa na Poziv imaju domaće i strane fizičke i pravne osobe,
te drugi predlagači programa kojima se može ostvariti svrha Zaklade, osim ako ovim
Pravilnikom nije drugačije određeno.
Prijava na Pozive podnosi se na propisanim obrascima Zaklade, tj. prijavnicama koje
su dostupne na internetskim stranicama MVEP i MK. Prijavitelj dostavlja potpisanu i

ovjerenu prijavnicu u papirnatom obliku i ostalu obveznu dokumentaciju u skladu s
uvjetima utvrđenim Pozivom.
Članak 5.
Iz sredstava Zaklade financirat će se, pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom,
programi iz područja:
-

arhitekture,
dizajna,
filma,
glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti,
kazališta,
književnosti,
kulturne baštine,
likovne i vizualne umjetnosti,
plesa,
interdisciplinarnih aktivnosti te programi iz drugih područja usmjereni
ostvarivanju svrhe Zaklade.

Potpore za programe mogu se dodijeliti fizičkim i pravnim osobama koje
obavljajući gospodarsku djelatnost sudjeluju u prometu roba i usluga. Navedeni
programi se prethodno prijavljuju Ministarstvu financija, osim ako se sredstva za ove
programe dodjeljuju korisnicima kao potpore male vrijednosti u kojem slučaju se
podnosi izvješće Ministarstvu financija nakon dodjele. U slučaju dodjela potpora male
vrijednosti, Zaklada će od korisnika zatražiti ispunjavanje izjave o korištenim
potporama male vrijednosti.1
Članak 6.
Iz sredstava Zaklade sufinancirat će se radi provedbe programa:
- autorski honorari,
- putni troškovi, smještaj i dnevnice za gostovanje umjetnika u
inozemstvu,
- troškovi prijevoza i osiguranja vrijednih predmeta ili eksponata,
- potpora za promidžbene aktivnosti (tiskanje promidžbenog
materijala, prijevodi),
- te drugi opravdani troškovi programa (poput sudjelovanja u trošku
unajmljivanja prostora).
Članak 7.
Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga provodi Programski savjet primjenjujući
sljedeće temeljne kriterije:
1

Poticajna namjenska bespovratna sredstva potpore su male vrijednosti koje se odobravaju na temelju
Zakona o državnim potporama (NN 47/14) i Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o
primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, Službeni list
Europske unije L 352 od 24. prosinca 2013. Na temelju navedene Uredbe maksimalan iznos svih potpora male
vrijednosti koje jednom poduzetniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od triju fiskalnih godina u
kontinuitetu ne smije biti veći od 200.000 EUR.

-

kvaliteta ponuđenog programa,
poticanje izvrsnosti kao preduvjeta prepoznatljivosti,
promicanje nacionalnih i europskih vrijednosti i ideja,
partnerstvo, koprodukcije i umrežavanje,
ekonomičnost i mobilnost programa (mogućnost izvođenja i postavljanja u
više gradova i zemalja),
posebni interesi prema područjima kulture, obrazovanja, znanosti,
gospodarstva, turizma itd.,
podrška jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u
ostvarivanju programa,
koordinacija programskih potreba koje iskazuju diplomatsko-konzularna
predstavništva Republike Hrvatske u svijetu,
podrška međunarodnih nevladinih organizacija u ostvarivanju programa te
financijska potpora iz drugih izvora.
Članak 8.

Nakon provedenog postupka vrednovanja prijedloga, Programski savjet dostavlja
Upravnom odboru Zaklade svoj prijedlog u pisanom obliku. Prijedlog mora sadržavati
popis programa čije se financiranje predlaže s prijedlogom iznosa financijske potpore
te specifikacijom troškova.
Članak 9.
Upravni odbor donosi odluku o prijedlozima iz članka 8. ovoga Pravilnika. Odluka o
dodijeljenim financijskim sredstvima bit će objavljena na internetskim stranicama
Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva kulture.
S podnositeljem prijedloga za čiji su program odlukom Upravnog odbora dodijeljena
sredstva potpisuje se ugovor o korištenju sredstava Zaklade kojim se detaljno
uređuju međusobna prava i obveze.
Članak 10.
Ovaj Pravilnik objavit će se na internetskim stranicama Ministarstva vanjskih i
europskih poslova i Ministarstva kulture i stupa na snagu danom objave.

Zagreb, 19.svibnja 2014.
Predsjednica Upravnog Odbora
Zaklade „Hrvatska kuća – Croatia House“

