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Ministarstvo socijalne politike i mladih 10. lipnja 2016. godine objavilo je poziv na dostavu
projektnih prijedloga "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva" koji se financira
u okviru Operativnog programa za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020. iz
Fonda europske pomoći za najpotrebitije.
Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) podupire aktivnosti država članica Europske
Unije u pružanju materijalne pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija. Operativni program za
hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020. predstavlja osnovni strateški dokument
za korištenje i provedbu FEAD-a. Republika Hrvatska, kao socijalna država, dužna je omogućiti
zadovoljenje osnovnih životnih potreba svim socijalno osjetljivim skupinama, štititi djecu te stvarati
socijalne, kulturne, odgojne, materijalne i druge uvjete kojima se promiče ostvarivanje prava na
dostojan život. Hrvatska je usvojila Strategiju borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u
Republici Hrvatskoj (2014. - 2020.) koja je prepoznala djecu i mlade kao jednu od četiri velike
skupine u najvećem riziku od siromaštva.
Cilj poziva na dostavu projektnih prijedloga je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva,
pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane
u školama. Isti predstavlja dodanu vrijednost postojećim nacionalnim programima i nije zamjena
postojećih programa subvencioniranja prehrane.
Odabrana ciljana skupina su djeca u riziku od siromaštva sukladno prihvaćenom kriteriju
(djeca roditelja koji ostvaruju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu i ne primaju nikakvu
subvenciju koja bi osigurala školsku prehranu za djecu u riziku od siromaštva) iz 38 škola na području
Osječko-baranjske županije. Planirani broj osoba kojima će se pružiti hrana je 1.077 učenika iz
spomenute kategorije.
Za financiranje projekata u okviru ovoga poziva na dostavu projektnih prijedloga raspoloživ je
iznos od 13.610.000,00 kuna, od čega iznos namijenjen podršci partnerskim organizacijama za
provedbu projektnih aktivnosti kroz tehničku pomoć iznosi 360.000,00 kuna. Financiranje projekata u
okviru ovog poziva osigurano je iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (85%) i nacionalnih
sredstava Republike Hrvatske (15%). Minimalni iznos zatraženih bespovratnih sredstava je
200.000,00 kuna, a maksimalni iznos sredstava za jedan projekt iznosi 1.000.000,00 kuna.
Osječko-baranjska županija prijavila je projektni prijedlog "Osiguravanje školske prehrane za
djecu u riziku od siromaštva"' 1. srpnja 2016. godine unutar roka za dostavu. Temeljem dostavljenog
projektnog prijedloga Osječko-baranjske županije, Ministarstvo socijalne politike i mladih donijelo je
24. kolovoza 2016. godine Odluku o financiranju (KLASA: 910-01/16-06/17, URBROJ: 519-03-324/3-16/13), kojom je Osječko-baranjskoj županiji, nakon provedenog natječajnog postupka za
financiranje, odobren projekt "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva" u
iznosu prihvatljivih troškova 963.716,40 kuna, a koja su u cijelosti bespovratna. Osječko-baranjska
županije je dana 29. kolovoza 2016. godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za
projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014. - 2020 s Ministarstvom
socijalne politike i mladih kao Provedbenim tijelom. Ugovorom su definirani način i uvjeti provedbe
projekta.
Partneri na projektu su 38 osnovnih škola na području Osječko-baranjske županije koje
zadovoljavaju uvjete organizirane školske prehrane u vlastitim prostorima, organiziranim vlastitim
kapacitetom provedbe projektnih aktivnosti i čiji učenici su u riziku od siromaštva, a nemaju prava i/li
mogućnosti na subvencioniranu školsku prehranu. Osječko-baranjska županija, kao korisnik projekta,
zadužena je za administrativno praćenje i izvještavanje projektnih aktivnosti prema provedbenom
tijelu, kao i za tehničku, logističku i koordinacijsku podršku.
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Vremenski okvir za provođenje projektnih aktivnosti je od 29. kolovoza 2016. do 28. lipnja
2017. godine.
Prihvatljive aktivnosti po elementima projekta su:
1.

2.
3.

Aktivnosti vezane uz nabavu, prijevoz i besplatnu redovitu podjelu hrane čime se osigurava
dostojna, kvalitetna i kontinuirana školska prehrana za djecu u riziku od siromaštva na
području Osječko-baranjske županije poštujući jednakost ostalih učenika kao i anonimnost
ciljne skupine kojoj je pomoć najpotrebitija,
Aktivnosti povezane s promidžbom i vidljivošću,
Aktivnosti povezane s upravljanjem provedbom projekta.

Nastavno na prethodno iskustvo (provedbeni kapaciteti) Osječko-baranjska županija provela je
uspješno brojne projekte čiji se popis može pronaći na web stranicama http://www.slavonija.hr/, a
posebno se ističu projekti iz ESF Fonda "Učimo zajedno 1" i "Učimo zajedno 2", koji su inkluzivnog
karaktera i potiču socijalno uključivanje. Navedeni su uspješno provedeni zajedno s većinom
odabranih partnera u ovom projektnom prijedlogu.
Slijedom navedenog predlaže se Skupštini donošenje Zaključka koji u prijedlogu glasi:
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Temeljem članka 30. točka 24. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj
2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), a u svezi s Odlukom o
financiranju koju je donijelo Ministarstvo socijalne politike i mladih 24. kolovoza 2016. godine
(KLASA: 910-01/16-06/17, URBROJ: 519-03-32-4/3-16/13), Skupština Osječko-baranjske županije
donijela je na _______ sjednici _________________ 2016. godine

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Informacije o
projektu ''Osiguravanje školske prehrane
za djecu u riziku od siromaštva''

I.
Skupština prihvaća Informaciju o projektu "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku
od siromaštva" te odobrava radnje poduzete u pripremi za provedbu ovoga projekta.
II.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević

3

