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Otvoreni natječaji za građevine
oštećene u zagrebačkome potresu

Javni pozivi raspisani su radi korištenja bespovratnih sredstava
iz Fonda solidarnosti Europske unije za obnovu zgrada javne
namjene oštećenih u potresu u ožujku 2020.
Fond solidarnosti Europske unije
Republici Hrvatskoj su nakon razornoga
potresa koji je 22. ožujka 2020. pogodio
područje Zagreba te Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije na raspolaganje
stavljena znatna sredstva za postupak
obnove iz Fonda solidarnosti Europske
unije (FSEU). Taj europski fond osnovan
je kako bi se njime odgovorilo na prirodne katastrofe velikih razmjera i izrazila
europska solidarnost s regijama unutar
Europe pogođenima katastrofama. Fond
je nastao kao reakcija na velike poplave
u srednjoj Europi u ljeto 2002. Od tada
se koristio za sanaciju šteta nakon 80
katastrofa poput poplava, šumskih požara, potresa, oluja i suša. Do sada su 24
europske zemlje primile potporu u iznosu
većem od pet milijardi eura.
Nakon potresa koji je u ožujku 2020. pogodio grad Zagreb te Zagrebačku i Krapinsko-zagorsku županiju Republika Hrvatska je 10. lipnja 2020. podnijela zahtjev
za mobilizaciju Fonda. U svojemu su za-
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htjevu, koji je Europska komisija zaprimila 10. lipnja 2020., a koji je ažuriran 28. i
31. srpnja 2020., hrvatska nadležna tijela
ukupnu izravnu štetu procijenila na 11,6
milijardi eura, odnosno na 22,9 posto hrvatskoga bruto domaćeg proizvoda. Ukupan trošak prihvatljivih žurnih operacija od
ključne važnosti i operacija oporavka procijenjen je na 2,27 milijardi eura, pri čemu
se najveći dio odnosi na troškove obnove
infrastrukture, osobito obrazovne i zdravstvene, te na troškove privremenoga
smještaja. U skladu s dosadašnjom praksom i stopama pomoći odobrena isplata iz
Fonda iznosi ukupno 683,7 milijuna eura.
Prema zahtjevu, isplaćeni predujam iznosio je 88,9 milijuna eura.
U međuvremenu, točnije krajem 2020.,
Hrvatsku je, nažalost, pogodio još jedan
niz razornih potresa, a uskoro bi se trebala
otvoriti i konkretizirati sredstva pomoći iz
toga fonda i za područje Banovine, Moslavine, Pokuplja i ostala područja pogođena
potresima. Odlukom Vlade Republike Hrvatske utvrđen je način raspodjele sred-

stava iz Fonda solidarnosti, odobrenih
za financiranje sanacije šteta od potresa.
Time je stvoren pravni okvir za raspodjelu
i nadzor nad trošenjem novaca, a definirana su i provedbena tijela po resorima.
Za sada se sredstva dodjeljuju za obnovu
javne infrastrukture kroz tri glavna područja.
1. 
Obnova infrastrukture i opreme u
području obrazovanja oštećene potresom
Nositelj toga natječaja jest Ministarstvo
znanosti i obrazovanja. Ukupno je dostupno 953.868.867,49 kuna bespovratnih
sredstava, a intenzitet dodjele iznosi 100
posto prihvatljivih troškova. Tim će se
pozivom podupirati obnova infrastrukture i opreme, odnosno zgrada iz područja
znanosti i obrazovanja oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. na području Grada
Zagreba, Krapinsko-zagorske županije
i Zagrebačke županije. Svrha je Poziva
nadoknada sredstava u području znanosti i obrazovanja za provedene žurne
mjere zaštite, za usluge utvrđivanja stanja i izrade snimaka zatečenoga stanja i
dokumentacije potrebne za provedbu, za
dovođenje zgrada u prijašnje stanje ili za
njihovu cjelovitu obnovu koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz
prilagodbu suvremenim standardima, za
izvođenje radova na osiguranju i stabilizaciji oštećenih dobara te za popravak ili
nabavu nove opreme oštećene u potresu 22. ožujka 2020. na području Grada
Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i
Zagrebačke županije. Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u sklopu
tog poziva jesu:
Grupa 1.: Žurne mjere sanacije
Grupa 2.:	Priprema projektne i tehničke
dokumentacije
Grupa 3.: Izvedba radova
Grupa 4.:	Nabava opreme koja je stradala
u potresu.
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Prihvatljivi su sljedeći prijavitelji:
-- javno visoko učilište (i njegove sastavnice za neintegrirana sveučilišta) upisano u Upisnik visokih učilišta MZO-a
-- javni znanstveni institut upisan u Upisnik znanstvenih organizacija MZO-a
-- tijela državne uprave koja unutar svojega ustrojstva imaju učilišta.
Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga jest do iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije do 30. studenoga 2021., ovisno o tome što nastupa
prije.
2. Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na
području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke
županije
Nositelj toga natječaja jest Ministarstvo
zdravstva. Tim se pozivom zdravstvenim
ustanovama žele osigurati financijska
sredstva koja su im neophodno potrebna za sanaciju šteta od potresa, pri čemu
je na raspolaganju više od milijardu kuna
isključivo za dionike u zdravstvenome
sustavu. Svrha Poziva jest nadoknada sredstava kroz projekte u području
zdravstva za provedene žurne mjere sanacije, za izradu dokumentacije potrebne
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za provedbu te za radove i opremanje, a
što podrazumijeva dodatno poboljšanje
konstrukcija uz prilagodbu suvremenim
standardima te radove na osiguranju i
stablizaciji oštećenih dobara. Grupe prihvatljivih aktivnosti podijeljene su tri segmenta:
Grupa 1.: Žurne mjere sanacije
Grupa 2.:	Priprema projektne i tehničke
dokumentacije
Grupa 3.: Izvedba radova i opremanje.
Radi se o otvorenome pozivu koji je namijenjen svim zdravstvenim ustanovama
na prihvatljivome području te o pozivu
koji je otvoren do iskorištenja raspoložive
financijske alokacije. Ukupan raspoloživ
iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u sklopu tog poziva je
1.071.600.000 kuna, koji je osiguran u
Državnom proračunu Republike Hrvatske.
3. Poziv za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22.
ožujka 2020. na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije
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U sklopu tog poziva potpora će biti dodijeljena za pripremu projektne dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne
baštine i za provedbu mjera koje obuhvaćaju radove na osiguranju i stabilizaciji
te obnovu u cilju provedbe mjera zaštite
kao i sve žurne radnje poduzete od dana
potresa.

Pozivom će se nadoknaditi sredstva za
provedene žurne mjere zaštite, za usluge
utvrđivanja stanja, za usluge izrade snimaka zatečenoga stanja i dokumentacije
za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu te za izvođenje
radova na osiguranju i stablizaciji kulturne baštine kao mjera zaštite i očuvanja.
Mjere zaštite po tome programu podrazumijevaju kratkoročne mjere, sanaciju
štete od potresa, sprječavanje nastajanja
daljnjih šteta na kulturnome dobru, osiguranje zdravlja i života ljudi te dugoročno očuvanje svih vrijednosti kulturnoga
dobra.
Prihvatljivi prijavitelji jesu tijela državne
uprave, ustanove čiji su osnivači ili suosnivači Republika Hrvatska i/ili jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave koje obavljaju djelatnost u području kulture, vjerske zajednice, udruge i organizacije civilnoga društva koje djeluju u
području kulture, umjetnosti i medija te
trgovačka društva u vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave koja u kulturnome dobru obavljaju
negospodarsku djelatnost.
Ukupna financijska alokacija u sklopu
toga poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 800 milijuna kuna. Poziv se
provodi kao otvoreni postupak, a krajnji
rok za podnošenje projektnih prijedloga
jest do isteka osiguranih sredstava. Više
detalja o uvjetima i dokumentaciji dostupno je na poveznicama mjerodavnih
tijela.
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