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Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Otvoreni poziv za dostavu projektnih
prijedloga UP.03.2.1.03 "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika
učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim
ustanovama - faza III", koji se sukladno propozicijama natječaja financira iz Europskog socijalnog
fonda u sklopu Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2014. - 2020.
Sredstva za financiranje projekata u okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga u
iznosu od 320.000.000,00 kuna su osigurana iz sredstava Europskog socijalnog fonda, te iz sredstava
Državnog proračuna Republike Hrvatske, no prijavitelji imaju obvezu sufinanciranja prema stupnju
razvijenosti sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
prema stupnju razvijenosti (''Narodne novine'' broj 158/13.) kako slijedi:
Tablica 1. Stope sufinanciranja
Stopa sufinanciranja

Stupanj razvijenosti prema Odluci

5%

Gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti
ispod 75% prosjeka RH
Gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti
između 75 i 100% prosjeka RH
Gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti
između 100 i 125% prosjeka RH
Gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti veći
od 125% prosjeka RH

8%
15%
20%

Po pozivu su prihvatljivi prijavitelji osnivači osnovnih i srednjih škola sukladno članku 90.
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'' broj 87/08., 86/09.,
92/10., 105/10., 90/12., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.). Partnerstvo na projektu
je obavezno, odnosno prijavitelj mora djelovati u partnerstvu sa redovitim/posebnim osnovnoškolskim
/srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama čiji učenici sudjeluju u projektu, a partneri mogu
biti i drugi osnivači osnovnih/srednjih škola koji se nalaze na području jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave Prijavitelja te regionalne i lokalne razvojne agencije.
U svrhu izjednačavanja mogućnosti za potpuno uključivanje učenika s teškoćama u razvoju u
život zajednice kojoj pripadaju, tijekom njima primjerenog odgoja i obrazovanja te podizanja kvalitete
njihova života, Osječko-baranjska županija je sukladno uvjetima Otvorenog poziva za dostavu
projektnih prijedloga prijavila projekt ''Učimo zajedno 4'' - osiguravanje pomoćnika u nastavi djeci s
teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama Osječko-baranjske
županije.
Projektom su ravnomjerno obuhvaćeni učenici-korisnici sa svih područja: područje osječkog
okružja, područja grada Donjeg Miholjca i okolice, Đakova i okolice, Valpova i okolice, Našica i
okolice i područja Baranje - njih ukupno 62 (šezdesetdvoje), za koje je iz projekta osigurano 60
(šezdeset) pomoćnika u nastavi tijekom školske godine 2017./2018.
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U projekt ''Učimo zajedno 4'' uključeno je ukupno 37 (tridesetsedam) partnera, a to su
Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje te 30 (trideset) osnovnih i 6 (šest) srednjih škola s
područja Osječko-baranjske županije kojima je Županija osnivač.
Kroz ovu shemu dodjele bespovratnih sredstava će se putem uključivanja pomoćnika u nastavi
za učenike s teškoćama u razvoju, pružiti potpora uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u
osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove te pružiti podrška uspostavi sustava neposredne
profesionalne potpore učenicima s teškoćama u razvoju kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje
njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.
Na temelju dostavljenog projektnog prijedloga Osječko-baranjske županije, ministrica
znanosti i obrazovanja donijela je 18. kolovoza 2017. godine Odluku o financiranju (KLASA: 60201/17-01/00484, URBROJ: 533-26-17-0014), kojom je Osječko-baranjskoj županiji nakon
provedenog natječajnog postupka za financiranje odobren projekt UP.03.2.1.03.0049 ''Učimo zajedno
4'' u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 10.872.432,00 kuna od kojih bespovratna sredstava
iznose 10.000.000,00 kuna.
Trajanje provedbe projekta je od 1. kolovoza 2017. godine do 31. srpnja 2021. godine.
Dana 1. rujna 2017. godine potpisan je, između Ministarstva znanosti i obrazovanja
(Posredničko tijelo 1) i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (Posredničko tijelo
2) s jedne strane, i Osječko-baranjske županije (korisnik bespovratnih sredstava), Ugovor o dodjeli
bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom
razdoblju 2014.-2020., KLASA: 602-01/17-01/9, URBROJ: 2158/1-01-02-17-4. Vremenski okvir za
provođenje projektnih aktivnosti je od 1. kolovoza 2017. godine do 31. srpnja 2021. godine.
Slijedom navedenog predlaže se Skupštini donošenje Zaključka koji u prijedlogu glasi:
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Temeljem članka 30. točka 7. i 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 donijela ministrica znanosti i obrazovanja 18. kolovoza 2017. godine (KLASA:
602-01/17-01/00484, URBROJ: 533-26-17-0014), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je
na _____ sjednici _______________ 2017. godine

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Informacije o projektu
UP.03.2.1.03.0049 "Učimo zajedno 4"

I.
Skupština prihvaća Informaciju o projektu UP.03.2.1.03.0049 "Učimo zajedno 4" za
osiguravanje pomoćnika u nastavi djeci s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim
odgojno-obrazovnim ustanovama Osječko-baranjske županije te odobrava radnje poduzete u pripremi
za provedbu ovog projekta.

II.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Dragan Vulin
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