Upravni odjel za financije i gospodarstvo
KLASA: 311-01/17-01/1
URBROJ: 2106/01-06/01-17-3
Buzet, 23.01.2017
Na temelju Programa poticanja poduzetništva Grada Buzeta u 2017. godini (''Službene
novine Grada Buzeta'', broj 1/17.), Gradonačelnik Grada Buzeta objavljuje
JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih potpora
za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Buzeta
u 2017. godini
U cilju poticanja razvoja poduzetništva dodijelit će se financijska sredstva u vidu potpora u
2017. godini kroz sljedeće Mjere:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

POTPORE PODUZETNICIMA - POČETNICIMA KOJI PRVI PUT OTVARAJU OBRT
ILI TRGOVAČKO DRUŠTVO,
POTPORE PODUZETNICIMA ZA ULAGANJE U STANDARDE KVALITETE I
CERTIFICIRANJE,
POTPORE PODUZETNICIMA - INOVATORIMA ZA UVOĐENJE INOVACIJE U
PROIZVODNJU,
POTPORE ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE,
SUBVENCIJA TROŠKOVA POLAGANJA MAJSTORSKIH ISPITA O STRUČNOJ
OSPOSOBLJENOSTI I MAJSTORSKIH ISPITA U OBRTNIŠTVU,
SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PREKVALIFIKACIJE I DOŠKOLOVANJA
NEZAPOSLENIH OSOBA,
KAPITALNE POTPORE ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI,
KAPITALNE POTPORE ZA PROJEKTNU DOKUMENTACIJU ZA GOSPODARSKE
OBJEKTE,
POTPORE ZA SUFINANCIRANJE POJEDINAČNOG NASTUPA PODUZETNIKA NA
MANIFESTACIJAMA U VEZI S PODUZETNIŠTVOM,
POTPORE ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA REKLAME I PROMIDŽBE
SUBJEKATA KOJI OBAVLJAJU GOSPODARSKU DJELATNOST NA PODRUČJU
ZAŠTIĆENE KULTURNO-POVIJESNE CJELINE I
POTPORE ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA NABAVE OPREME I DIDAKTIČKOG
MATERIJALA FIZIČKIM OSOBAMA KOJE DJELATNOST DADILJA OBAVLJAJU
KAO OBRTNICI.

Korisnici potpora iz ovog Programa mogu biti pravne i fizičke osobe koje su mikro, malo ili
srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I.
definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014. te koje samostalno i trajno obavljaju
djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda temeljem članka 4. Pravilnika o porezu na
dodanu vrijednost (NN 79/13., 160/13., 35/14., 157/14. i 137/15, 115/16., 1/17.) što uključuje
trgovačka društva, obrte i slobodna zanimanja u sustavu poreza na dobit ili poreza na
dohodak, izuzev trgovačkih društava kojima je Grad Buzet osnivač ili ima vlasnički udjel u
temeljnom kapitalu i djelatnosti razvrstane prema nacionalnoj klasifikaciji u područje A –
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo te područje K – financijske i djelatnosti osiguranja (NKD

2007). Osnovnom djelatnosti za trgovačka društva smatra se djelatnost navedena u
obavijesti o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku te da većinu prihoda ostvaruje iz te
djelatnosti, a osnovna djelatnost obrta pretežita djelatnost navedena u Izvatku iz obrtnog
registra. Korisnik subvencije mora imati najmanje 1 zaposlenog na neodređeno vrijeme s
punim radnim vremenom, uključujući vlasnika/cu.
MJERA 1. POTPORE PODUZETNICIMA - POČETNICIMA KOJI PRVI PUT OTVARAJU
OBRT ILI TRGOVAČKO DRUŠTVO
(1) Grad Buzet dodjeljuje nepovratne potpore poduzetnicima - početnicima koji prvi put
otvaraju obrt ili trgovačko društvo s datumom nakon 1. listopada 2016. godine, a koji posluju i
imaju registrirano sjedište na području Grada Buzeta za sljedeće namjene:
1. izradu poslovnih planova/investicijskih programa,
2. nabavu informatičke opreme sa svrhom poticanja osnivanja i početka poslovanja
poduzetnika,
3. bankarske usluge za obradu kredita,
4. ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva te
podnošenje zahtjeva za kredit (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina,
obrasci boniteta, sudski vještaci, projektno-tehnološka dokumentacija, studija utjecaja
na okoliš, razne dozvole, itd.),
5. uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja),
6. nabavku opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva.
(2) Potpora se ne može ostvariti za nabavu opreme za djelatnost obrta ili trgovačkog društva
koja je prethodno sufinancirana od strane Grada Buzeta poduzetniku koji vrši otuđenje
odnosno prodaju navedene opreme.
(3) Potpora se ne može ostvariti za nabavu opreme za djelatnost obrta ili trgovačkog društva
koja se sufinancira od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ-a).
(4) Pravo na potporu imaju i trgovačka društva te obrti koji su upisani u registar Trgovačkog
suda ili Obrtni registar prethodnih godina, a sada prvi put zapošljavaju osobu uključujući
vlasnika/cu.
(5) Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše 10.000,00
kuna. Poduzetnik-početnik može potporu iskoristiti u više navrata u tijeku godine sveukupno
do maksimalno utvrđenog iznosa.
Zahtjevi se podnose na Obrascu 1. uz koji je potrebno priložiti:
-

presliku registracije gospodarskog subjekta (za obrtnike: obrtnica, za trgovačka
društva: rješenje o upisu u sudski registar),
presliku računa za nabavu opreme ili za troškove otvaranja obrta odnosno trgovačkog
društva,
presliku izvoda žiro-računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje,
potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavi zaposlenja,
obrazac: Izjava o korištenim potporama male vrijednosti.

MJERA 2. POTPORE PODUZETNICIMA ZA ULAGANJE U STANDARDE KVALITETE I
CERTIFICIRANJE
(1) Grad Buzet dodjeljuje nepovratnu subvenciju obrtu ili trgovačkom društvu koji posluje i
ima registrirano sjedište na području Grada Buzeta te najmanje jednog zaposlenog na
neodređeno vrijeme (vlasnik ili drugi zaposleni) za troškove uvođenja i implementacije
sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, certificiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema
hrvatskim i europskim normama i smjernicama, za troškove stjecanja prava uporabe znaka
„Hrvatska kvaliteta“, „Izvorno hrvatsko“ i drugih znakova kvalitete.
(2) Najviši iznos nepovratne potpore za namjene iz stavka 1. ovog članka iznosi do 50%
troškova, a najviše 5.000,00 kuna po korisniku i vrsti certifikata koji se prvi put uvodi. Potpore
se ne odobravaju na produljenje certifikacije (recertifikaciju).

Zahtjevi se podnose na Obrascu 2. uz koji se prilaže sljedeća dokumentacija:
-

presliku registracije gospodarskog subjekta (za obrtnike: obrtnica, za
trgovačka društva: rješenje o upisu u sudski registar),
ugovor konzultantske kuće za uvođenje sustava ili troškove edukacije,
ugovor certifikacijske kuće za certificiranje sustava,
izvodi žiro-računa kojima se dokazuje da je izvršeno plaćanje za usluge,
obrazac: Izjava o korištenim potporama male vrijednosti.

MJERA 3. POTPORE PODUZETNICIMA - INOVATORIMA ZA UVOĐENJE INOVACIJE U
PROIZVODNJU
(1) Inovacija u smislu ove Odluke podrazumijeva oživotvorenje novih ideja i primjenu novih
rješenja, procesa i postupaka prema komercijalnoj primjeni u proizvod ili uslugu, odnosno
izum koji je zaštićen odgovarajućim oblicima intelektualnog vlasništva (patenti, žigovi,
industrijski dizajn, oznake zemljopisnog porijekla i oznake izvornosti, topografija poluvodičkih
proizvoda). Dokaz zaštite intelektualnog vlasništva nužan je da se novi proizvod, usluga ili
proces može smatrati inovacijom u smislu ove Odluke.
(2) Grad Buzet dodjeljuje nepovratnu subvenciju obrtu ili trgovačkom društvu koji posluje i
ima registrirano sjedište na području Grada Buzeta te najmanje jednog zaposlenog na
neodređeno vrijeme (vlasnik ili drugi zaposleni) za uvođenje inovacija u proizvodnju isključivo
za:
1. troškove zaštite intelektualnog vlasništva,
2. izradu ili nabavu naprava, alata, opreme i računalnih programa neophodnih za
uvođenje inovacije u proizvodnju.
(3) Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše 5.000,00
kuna. Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom u istoj kalendarskoj
godini.
Zahtjevi za potporu za novo zapošljavanje poslodavci podnose na Obrascu 3. uz koji je
potrebno priložiti:
-

presliku registracije gospodarskog subjekta (za obrtnike: obrtnica, za trgovačka
društva: rješenje o upisu u sudski registar),
kratak opis inovacije i očekivani efekti,
podaci o zaštiti intelektualnog vlasništva,
postojeći dokazi o tržišnoj poziciji inovacije i stanje razvoja inovacije,
obrazac: Izjava o korištenim potporama male vrijednosti.

MJERA 4. POTPORE ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE
(1) Pravo na potporu imaju poslodavci odnosno pravne i fizičke osobe koje samostalno i
trajno obavljaju djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda što uključuje trgovačka društva,
obrte, slobodna zanimanja u sustavu poreza na dobit ili poreza na dohodak i koji imaju
najmanje 1 zaposlenog, uključujući vlasnika/cu te osobe s stalnim prebivalištem na području
Grada Buzeta koje se samozapošljavaju registracijom obrta ili trgovačkog društva izuzev
trgovačkih društava i ustanova kojima je Grad Buzet osnivač ili ima vlasnički udjel u
temeljnom kapitalu.
(2) Subvenciju za zapošljavanje koju poslodavac može ostvariti za novozaposlene osobe
odnosi se na povrat sredstava po osnovi uplaćenih obveznih doprinosa na i iz bruto plaće (u
nastavku: povrat obveznih doprinosa) za novozaposlene osobe.
(3) Pravo na subvenciju može se ostvariti samo za zapošljavanje radnika koji je prijavljen na
Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba Pula, Ispostava Buzet (dalje: HZZ
Buzet) kao nezaposlena osoba neprekidno najmanje 60 dana prije zapošljavanja te ima
stalno prebivalište na području Grada Buzeta u 2017. godini.
(4) Iznimno, pravo na subvenciju ostvaruje se za zapošljavanje osobe neovisno o prijavi u
HZZ Buzet, a to joj je prvo zaposlenje u roku do 6 mjeseci nakon završetka redovnog
školovanja te osobe koja je završila stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog

odnosa po programu Mjera za poticanje zapošljavanja, a prijavljena je na HZZ kraće od 60
dana od završetka osposobljavanja, ako završnom svjedodžbom, diplomom, potvrdom
škole/fakulteta ili nekim drugim dokumentom se dokaže da zadovoljava taj uvjet.
(5) Najkraće razdoblje zadržavanja radnika na poslu kao uvjet za ostvarivanje prava na
povrat sredstava je 180 dana, što se dokazuje sklopljenim ugovorom o radu.
(6) Visina sredstava za povrat obveznih doprinosa novozaposlenih osoba utvrđuje se u
sljedećem postotku:
1. za prvih 6 mjeseci trajanja ugovora o radu - 50 % uplaćenih obveznih doprinosa,
2. od 7. do 9. mjeseca trajanja ugovora o radu - 75 % uplaćenih obveznih doprinosa,
3. od 10. do 12. mjeseca trajanja ugovora o radu - 100 % uplaćenih obveznih doprinosa
za novozaposlene osobe, odnosno najduže za uplaćene obvezne doprinose do 31.
prosinca 2017. godine.
(7) Povrat obveznih doprinosa za novozaposlenu osobu koja je mlađa od 29 godina na dan
zapošljavanja i nema više od 12 mjeseci radnog staža, izuzev staža po osnovi stručnog
osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, iznosi 100 % za svih 12 mjeseci
trajanja ugovora o radu. Za novozaposlene osobe čije se zapošljavanje potiče temeljem
Zakona o doprinosima ili Zakona o poticanju zapošljavanja, priznat će se uplaćeni doprinosi
do visine obveznih doprinosa, odnosno umanjenih za olakšice u plaćanju doprinosa na plaću
koje je poslodavac na osnovu prethodno navedenih propisa mogao ostvariti.
(8) Mjesečni poticaj za svaku novozaposlenu osobu isplatit će se po isteku svakog mjeseca
rada osobe za koju se isplaćuje poticaj, u roku od 15 dana od podnesenog zahtjeva za
isplatu. Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu prvog mjesečnog poticaja, poslodavac
podnosi svu potrebnu dokumentaciju navedenu na obrascu zahtjeva, a svaki sljedeći mjesec
uz zahtjev podnosi presliku isplatne liste novozaposlenog radnika iz koje je vidljiv obračun
doprinosa te presliku stranice JOPPD obrasca iz koje su vidljivi podaci o plaći za
novozaposlenog radnika.
(9) Iznos potpore za samozapošljavanje registracijom obrta ili trgovačkog društva koje je u
sustavu poreza na dobit ili poreza na dohodak iznosi do 50% uplaćenih obveznih doprinosa,
a najviše 860,00 kuna mjesečno te se ostvaruje za prvih 6 mjeseci nakon otvaranja obrta ili
trgovačkog društva.
(10) Iznos potpore za samozapošljavanje za osobu koja je mlađa od 29 godina na dan
samozapošljavanja i nema više od 12 mjeseci radnog staža, izuzev staža po osnovi stručnog
osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, iznosi 100 % uplaćenih obveznih
doprinosa, a najviše 1.720,00 kuna mjesečno te se ostvaruje za prvih 6 mjeseci nakon
otvaranja obrta ili trgovačkog društva.
(11) Najviša bruto plaća koja se priznaje za obračun doprinosa iznosi 8.000,00 kuna.
(12) Pravo na potporu po ovoj Odluci ostvaruju poslodavci za novozaposlene osobe i osobe
koje su se samozaposlile otvaranjem obrta ili trgovačkog društva od 1. srpnja 2016. godine.
(13) Poslodavac ima pravo zatražiti povrat sredstava za najviše 5 novozaposlenih osoba.
Za istu osobu poslodavac ne može ostvariti potporu u više navrata.
(14) Tražitelj potpore mora dostaviti potvrdu HZZ Buzet da ne ostvaruje potporu za
zapošljavanje temeljem programa mjera za zapošljavanje od strane HZZ.
(16) U slučaju raskida ugovora o radu koji nije uvjetovan krivnjom radnika ili zahtjevom
radnika za sporazumni prekid radnog odnosa prije isteka 180 dana, poslodavac je dužan
izvršiti povrat dobivenih sredstava po osnovi ostvarene subvencije za poticanje
zapošljavanja.
(15) Povrat uplaćenih obveznih doprinosa za novozaposlene osobe u 2016. godini, a koji
nisu iskoristili svih 12 mjeseci subvencije, odnosno 6 mjeseci za samozapošljavanje, korisnici
prava po Zaključku o subvencioniranju aktivne politike zapošljavanja osoba u 2016. godini
(KLASA: 311-01/16-01/02, URBROJ: 2106/01-03-16-1 od 15. ožujka 2016. godine) mogu
koristiti kao razliku u 2017. godini.
Zahtjevi za potporu za novo zapošljavanje poslodavci podnose na Obrascu 4 - A uz koji je
potrebno priložiti:
-

presliku registracije gospodarskog subjekta (za obrtnike: obrtnica, za trgovačka
društva: rješenje o upisu u sudski registar),
presliku ugovora o radu za novozaposlenu osobu,

-

-

presliku prijave M-1P radnika, odnosno potvrdu Hrvatskog zavoda za
mirovinskoosiguranje o prijavi zaposlenja,
potvrda HZZ Buzet da je osoba bila prijavljena kao nezaposlena osoba najmanje 60
dana prije zapošljavanja, osim za osobu kojoj je to prvo zaposlenje i osobu koja je
završila stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa po programu
Mjera za poticanje zapošljavanja (dokaz: odgovarajuća potvrda)
presliku potvrđenog JOPPD obrasca za mjesec za koji se traži potpora,
dokaz o visini obračunate bruto plaće i obveznih doprinosa za novozaposlene osobe
za mjesec za koji se traži potpora,
potvrdu HZZ Buzet da ne ostvaruje potporu za zapošljavanje temeljem programa
mjera za zapošljavanje od strane HZZ,
potvrdu o prebivalištu za novozaposlenu osobu ili presliku osobne iskaznice,
obrazac: Izjava o korištenim potporama male vrijednosti.

Zahtjevi za potporu za samozapošljavanje se podnose na Obrascu 4 - B uz koji je potrebno
priložiti:
MJERA

presliku registracije gospodarskog subjekta (za obrtnike: obrtnica, za trgovačka
društva: rješenje o upisu u sudski registar),
potvrdu HZZ Buzet da ne ostvaruje potporu za zapošljavanje temeljem programa
mjera za zapošljavanje od strane HZZ,
potvrdu o prebivalištu na području Grada Buzeta ili presliku osobne iskaznice za
osobu koja se samozaposlila otvaranjem obrta ili trgovačkog društva,
presliku prijave M-1P za osobu koja se samozaposlila,
rješenje o utvrđivanju obveznih doprinosa I potvrdu o uplati obveznih doprinosa
(izvadak iz žiro-računa) iz kojih je vidljivo da su podmireni doprinosi za osobu koja
se samozaposlila otvaranjem trgovačkog društva ili obrta,
potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice za osobu koja traži potporu za
samozapošljavanje,
obrazac: Izjava o korištenim potporama male vrijednosti.
5.

SUBVENCIJA TROŠKOVA POLAGANJA MAJSTORSKIH ISPITA
STRUČNOJ
OSPOSOBLJENOSTI
I
MAJSTORSKIH
ISPITA
OBRTNIŠTVU

O
U

(1) Podnositelj zahtjeva ostvaruje pravo na subvenciju troškova polaganja majstorskog ispita
ili ispita o stručnoj osposobljenosti čije polaganje je propisano odredbama Zakona o obrtu
(„Narodne novine“, broj 143/13.) pred komisijom Hrvatske obrtničke komore, za zanimanja
propisana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica
(„Narodne novine“, broj 42/08.) te Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (''Narodne
novine'', broj 178/04, 048/05,105/05, 111/06 i 63/08) i Pravilnikom o ispitu o stručnoj
osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza (''Narodne novine'',
73/14) kada ga osoba koja otvara obrt polaže prvi put, a u Obrtnom registru ima upisano
obavljanje obrta sa sjedištem na području Grada Buzeta.
(2) Pravo na subvenciju ima i podnositelj zahtjeva koji je majstorski ispit ili ispit o stručnoj
osposobljenosti polagao prije otvaranja obrta, a u trenutku podnošenja zahtjeva za
subvenciju troškova ima otvoren obrt.
(3) Subvencija se odobrava u iznosu do 50 % troškova obračunatih od strane Hrvatske
obrtničke komore, a najviši iznos subvencije iznosi 1.000,00 kuna po korisniku.
Zahtjevi se podnose na Obrascu 5. uz koji je potrebno priložiti:
-

uvjerenje o položenom ispitu HOK-a,
dokaz o uplaćenim sredstvima za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti, odnosno
polaganja majstorskog ispita,
potvrdu o zaposlenju kada majstorski ispit polaže radnik zaposlen kod obrtnika,
presliku obrtnice,
obrazac: Izjava o korištenim potporama male vrijednosti.

MJERA 6. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PREKVALIFIKACIJE I DOŠKOLOVANJA
NEZAPOSLENIH OSOBA
(1) Grad Buzet sufinancirat će troškove prekvalifikacije i doškolovanja nezaposlenih osoba
sa prebivalištem na području Grada Buzeta u 2017. godini po verificiranim programima za
stjecanje srednje stručne spreme, a s ciljem povećanja zaposlenosti.
(2) Grad Buzet sufinancirat će do 50% troškova školarine nezaposlenim osobama koje su
najmanje 30 dana prije podnošenja zahtjeva prijavljene na HZZ Buzet. Najviši iznos
subvencije po korisniku iznosi 3.000,00 kuna.
(3) Polaznik koji želi ostvariti pravo na subvenciju troškova, dužan je prije početka
prekvalifikacije ili doškolovanja zatražiti prethodnu suglasnost na subvenciju.
(4) Po završetku školovanja, polaznik je dužan donijeti svjedodžbu o završnom ispitu. U
protivnom, dužan je u roku od 15 dana od isteka roka za završetak obrazovanja izvršiti
povrat subvencije na žiro-račun Grada Buzeta.
Zahtjevi se podnose na Obrascu 6. uz koji je potrebno priložiti:
-

preslika Ugovora o prekvalifikaciji ili doškolovanju sa ustanovom ovlaštenom za
provođenje programa obrazovanja odraslih,
dokaz o izvršenoj uplati troškova prekvalifikacije ili doškolovanja,
potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je osoba prijavljena kao nezaposlena,
preslika osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu,
obrazac: Izjava o korištenim potporama male vrijednosti.

MJERA 7. KAPITALNE POTPORE ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI
(1) Grad Buzet odobrit će kapitalnu potporu za povećanje konkurentnosti subjektima iz
članka 3. ovog Programa. Korisnici kapitalne potpore za povećanje konkurentnosti ne mogu
biti subjekti koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo i ostvaruju potporu temeljem
članka 4. ovog Programa te subjekti koji na dan 1. siječnja 2017. godine nisu imali zaposlenu
najmanje 1 osobu uključujući vlasnika/cu.
(2) Kapitalna potpora za povećanje konkurentnosti može se dodijeliti isključivo za nabavu
jednog komada alata ili opreme za obavljanje osnovne djelatnosti, odnosno jednog stroja s
potrebnim dodacima i priključcima. Iznimno, potpora se može dodijeliti za nabavu alata ili
opreme koja ne služi za osnovu djelatnost iz NKD 2007 već za djelatnost za koju je subjekt u
prethodnoj godini ostvario većinu prihoda što dokazuje odgovarajućim dokazom iz poslovnih
knjiga. Minimalni iznos prihvatljivog ulaganja iznosi 5.000,00 kuna.
(3) Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova za odobrene namjene, a najviše
10.000,00 kuna. Prethodnu suglasnost za odobrenje potpore daje Odbor za gospodarstvo i
razvoj na temelju dostavljenog zahtjeva potencijalnog korisnika sa priloženom potrebnom
dokumentacijom uz koje je dostavljen predračun i/ili ponuda za nabavu alata ili opreme sa
datumom izdavanja nakon 01. listopada 2016. godine, a konačnu odluku o odobrenju
potpore po dostavljenom računu sa dokazom o izvršenoj uplati.
(4) Pravo na iskorištenje kapitalne potpore za povećanje konkurentnosti daje se subjektima
iz članka 3. ovog Programa koji u prethodnoj 2016. godini nisu imali isplatu za kapitalnu
potporu.
(5) Potpora se ne može ostvariti za nabavu opreme ili alata za djelatnost obrta ili trgovačkog
društva koji su prethodno sufinancirani od strane Grada Buzeta poduzetniku koji vrši
otuđenje odnosno prodaju navedene opreme.
Zahtjevi se podnose na Obrascu 7. uz koji je potrebno priložiti:
-

za prethodnu suglasnost za odobrenje potpore

1. presliku registracije gospodarskog subjekta (za obrtnike: obrtnica, za trgovačka
društva: rješenje o upisu u sudski registar),
2. dokaz o razvrstavanju djelatnosti gospodarskog subjekta prema nacionalnoj
klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.),

3. dokaz da je podnositelj zahtjeva na dan 01. siječnja 2017. godine imao zaposlenu
najmanje 1 osobu uključujući vlasnika/cu,
4. predračun i/ili ponudu za nabavu alata ili opreme,
5. fotodokumentaciju alata ili opreme za koju se traži potpora (moguće iz ponude, s
internetskih stranica ili kataloga proizvođača ili prodavača),
6. popunjeni obrazac: Podaci o tvrtki/obrtu,
7. obrazac: Izjava o korištenim potporama male vrijednosti.
-

za konačnu odluku o isplati sredstava temeljem prethodne suglasnosti o odobrenoj
potpori potrebno je još priložiti:

1. račun za nabavu alata ili opreme i
2. dokaz o uplati i presliku izvoda žiro-računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje.
MJERA

8.

KAPITALNE POTPORE ZA
GOSPODARSKE OBJEKTE

PROJEKTNU

DOKUMENTACIJU

ZA

(1) Grad Buzet dodijelit će kapitalnu potporu za projektnu dokumentaciju za gospodarske
objekte kojima je osnovna djelatnost proizvodnja (područje C – prerađivačka industrija,
prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti) i koji ulažu u proizvodni poslovni objekt na
području Grada Buzeta. Osnovnom djelatnosti za trgovačka društva smatra se djelatnost
navedena u obavijesti o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku.
(2) Potpora se ne može dodijeliti za objekte koji su pretežno prodajnog karaktera i
subjektima koji se do trenutka objave natječaja nisu bavili proizvodnjom.
(3) Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova za odobrene namjene, a najviše
20.000,00 kuna.
Zahtjevi se podnose na Obrascu 8. uz koji je potrebno priložiti:
-

presliku registracije gospodarskog subjekta (za obrtnike: obrtnica, za trgovačka društva:
rješenje o upisu u sudski registar),
dokaz da je djelatnost gospodarskog subjekta proizvodnja (područje C - prerađivačka
industrija, prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti),
račun za troškove izrade projektne dokumentacije,
dokaz o uplati i presliku izvoda žiro-računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje,
dokaz o pravu gradnje na katastarskoj čestici na kojoj se namjerava graditi planirani
gospodarski objekt (dokaz o vlasništvu ili ugovor o pravu građana),
izvadak iz prostornog plana o uvjetima gradnje izdan od strane ovlaštenog tijela,
obrazac: Izjava o korištenim potporama male vrijednosti.

MJERA

9.

POTPORE ZA SUFINANCIRANJE POJEDINAČNOG NASTUPA
PODUZETNIKA NA MANIFESTACIJAMA U VEZI S PODUZETNIŠTVOM

(1) Manifestacije vezane za poduzetništvo u smislu ove Odluke jesu sajmovi, izložbe,
natjecanja i slične manifestacije vezane za poduzetništvo, organizirane s namjerom
predstavljanja, promocije ili ocjenjivanja proizvoda i usluga pojedinih poduzetnika. Nastup na
manifestaciji namijenjen predstavljanju i ocjenjivanju poljoprivrednih proizvoda i proizvođača
nije prihvatljiv trošak po ovoj Odluci.
(2) Potpora se može dodijeliti izlagačima za nastup na manifestacijama u zemlji i inozemstvu
isključivo za:
- zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora,
- trošak izrade promidžbenih materijala koji se koriste na manifestaciji za koju se traži
potpora.
(3) Potpora može iznositi do 50 % prihvatljivih troškova, a najviše 2.000,00 kuna po
korisniku. Pojedinom korisniku može se odobriti najviše jedna potpora za ove namjene u
kalendarskoj godini.

Zahtjevi se podnose na Obrascu 9. uz koji je potrebno priložiti:
- presliku registracije gospodarskog subjekta (za obrtnike: obrtnica, za trgovačka
društva: rješenje o upisu u sudski registar),
- dokaz da podnositelj ima zaposlenu najmanje 1 osobu uključujući vlasnika/cu,
- original račun ili ovjerena kopija računa za prihvatljive troškove iz ove mjere,
- dokaz o uplati i presliku izvoda žiro-računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje,
- kratki opis manifestacije (ili članak iz internetske stranice) iz koje je vidljivo da je
organizacija manifestacije u vezi s poduzetništvom,
- obrazac: Izjava o korištenim potporama male vrijednosti.
MJERA 10. POTPORE ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA REKLAME I PROMIDŽBE
SUBJEKATA KOJI OBAVLJAJU GOSPODARSKU DJELATNOST NA
PODRUČJU ZAŠTIĆENE KULTURNO-POVIJESNE CJELINE
(1) Grad Buzet sufinancirat će troškove reklame i promidžbe subjektima koji obavljaju
gospodarsku djelatnost na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline na području Grada
Buzeta izuzev poslovnih banaka, osiguravajućih društava, kockarske i kladioničarske
djelatnosti te slobodnih zanimanja (javnih bilježnika i odvjetnika).
(2) Potpora se može dodijeliti za:
- troškove izrade vizualnog identiteta,
- troškove izrade internetskih stranica,
- izradu promidžbenih materijala gospodarskog subjekta.
(3) Potpora može iznositi do 50 % prihvatljivih troškova, a najviše 1.000,00 kuna po korisniku
odnosno najviše do godišnjeg iznosa zaduženja za spomeničku rentu temeljem Odluke o
spomeničkoj renti na području Grada Buzeta (''Službene novine Grada Buzeta'', broj 6/11.).
Pojedinom korisniku može se odobriti najviše jedna potpora za ove namjene u kalendarskoj
godini.
Zahtjevi se podnose na Obrascu 10. uz koji je potrebno priložiti:
-

preslika registracije gospodarskog subjekta (za obrtnike: obrtnica, za trgovačka
društva: rješenje o upisu u sudski registar),
original račun ili ovjerena kopija računa za prihvatljive troškove iz ove mjere,
dokaz o uplati i presliku izvoda žiro-računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje,
obrazac: Izjava o korištenim potporama male vrijednosti.

MJERA 11.

POTPORE ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA NABAVE OPREME I
DIDAKTIČKOG MATERIJALA FIZIČKIM OSOBAMA KOJE DJELATNOST
DADILJA OBAVLJAJU KAO OBRTNICI

(1) Grad Buzet sufinancirat će troškove nabave opreme i didaktičkog materijala fizičkim
osobama sa prebivalištem na području Grada Buzeta koje djelatnost dadilje obavljaju kao
obrtnici temeljem Zakona o dadiljama (''Narodne novine'' broj 37/13.).
(2) Pravo na potporu ima i podnositelj zahtjeva koji je opremu i didaktički materijal nabavio
prije otvaranja obrta ako za to ima odgovarajuću dokumentaciju (račune, potvrdu o uplati), a
u trenutku podnošenja zahtjeva ima otvoren obrt za navedenu djelatnosti.
(3) Potpora može iznositi do 50 % prihvatljivih troškova, a najviše 15.000,00 kuna za
novootvoreni obrt. Korisnik ove potpore nema pravo na potporu iz članka 4. ove Odluke.
Zahtjevi se podnose na Obrascu 11. uz koji se prilaže sljedeća dokumentacija:
-

presliku obrtnice iz koje je vidljiva djelatnost dadilje temeljem Zakona o dadiljama,
presliku računa za nabavu opreme i/ili didaktičkog materijala,
dokaz o uplati i presliku izvoda žiro-računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje,
potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavi zaposlenja,
obrazac: Izjava o korištenim potporama male vrijednosti.

Podnošenje zahtjeva
Zahtjevi za dodjelu nepovratne potpore podnose se Gradu Buzetu, Upravnom odjelu za
financije i gospodarstvo na propisanom Obrascu naznačenom u ovom Javnom pozivu sa
traženom i potpunom dokumentacijom.
Zahtjev se može predati poštom ili neposredno u pisarnicu Grada Buzeta, 2. istarske
brigade 11, Buzet, s naznakom za ''Upravni odjel za financije i gospodarstvo – zahtjev
za dodjelu nepovratne potpore'' ili na e-mail: financije-gospodarstvo@buzet.hr.
Sve obrasce za prijavu na Javni poziv te obrazac Izjave o korištenim državnim potporama
male vrijednosti i obrazac Podaci o tvrtki/obrtu, podnositelj zahtjeva može podići u Gradu
Buzetu, Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo odnosno dostupni su na službenoj web
stranici Grada Buzeta www.buzet.hr.
Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su osigurana u Proračunu Grada Buzeta
za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 650.000,00 kuna, a najdulje do 31. prosinca 2017.
godine.
Zahtjevi se rješavaju redom zaprimanja potpunog zahtjeva prema uvjetima iz ovog Javnog
poziva. U slučaju nepotpunog zahtjeva, Upravni odjel upućuje podnositelju zahtjev za
dopunu istog. Podnositelj je dužan dopuniti zahtjev u roku od 8 dana od dana primitka
zahtjeva za dopunu.
Za provedbu ovog Javnog poziva zadužuje se Upravni odjel za financije i gospodarstvo koji
provodi postupak dodjele potpore. Za odobrenje kapitalne potpore za povećanje
konkurentnosti (Mjera 7.), kapitalne potpore za projektnu dokumentaciju za gospodarske
objekte (Mjera 8.), te potpore za sufinanciranje troškova nabave opreme i didaktičkog
materijala fizičkim osobama koje djelatnost dadilja obavljaju kao obrtnici (Mjera 11.)
potrebna je prethodna suglasnost Odbora za gospodarstvo i razvoj Grada Buzeta. Upravni
odjel nakon provjere dostavljene dokumentacije, donosi zaključak o dodjeli nepovratne
potpore u kojem se navodi iznos i namjena potpore. Po donošenju Zaključka, Upravni odjel
obavještava korisnika o iznosu odobrenog sufinanciranja i načinu ostvarenja novčanih
sredstava. Odobrena novčana sredstva doznačuju se na žiro račun korisnika potpore
odnosno podnositelja zahtjeva, ako nije drugačije propisano ovim Javnim pozivom.
Nepovratne novčane potpore - gradske subvencije koje su predmet ovog Javnog poziva
dodjeljuju se na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih ovim Javnim pozivom.
Zahtjevi za potpore se dostavljaju na posebnom obrascu zahtjeva uz pripadajuću
dokumentaciju, a rješavaju se redom zaprimanja i do iskorištenja sredstava, a najdulje
do kraja 2017. godine.
Pojedinom korisniku može se na temelju ovog Javnog poziva odobriti više vrsta potpora u
istoj kalendarskoj godini.
Pravo na potporu ne može ostvariti pravna ili fizička osoba za koju Odjel u postupku obrade
podnesenog zahtjeva utvrdi da Gradu Buzetu duguje dospjelu obvezu na ime komunalne
naknade ili drugu dospjelu obvezu, odnosno odobrenom potporom najprije se kompenziraju
dospjele obveze.
Korisnicima koji su zahtjeve za otvaranje obrta ili trgovačkog društva odnosno za dodjelu
kapitalne potpore za povećanje konkurentnosti podnijeli nakon iskorištenih sredstava u
Proračunu za 2016. godinu (tj. nakon 23. studenoga 2016.) odobrit će se tražena potpora
sukladno kriterijima ovog Javnog poziva. Međutim, novi zahtjev za kapitalnu potporu za
povećanje konkurentnosti u 2017. godini neće biti prihvatljiv.

Svaki poduzetnik kojemu se isplati potpora sukladno ovom Javnom pozivu postaje primatelj
potpore male vrijednosti sukladno članku 11. Zakona o državnim potporama („Narodne
novine“ br. 72/13, 141/13, 47/14), te je u obvezi prilikom predaje zahtjeva predati ispunjen,
potpisan i ovjeren obrazac pod nazivom Izjava o korištenim državnim potporama male
vrijednosti.
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 172/03, 144/10,
77/11 i 25/13, 85/15), Grad Buzet kao tijelo javne vlasti, obavezno je, radi upoznavanja
javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na
internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i interesu
javnosti, Grad Buzet objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u
službenom glasilu Grada Buzeta. Slijedom navedenog, smatrat će se da je poduzetnik,
podnošenjem Zahtjeva za potporu koji sadrži njegove osobne podatke, na ovaj Javni poziv,
uz tražene priloge, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom
objavom na internetskim stranicama i u službenom glasilu Grada Buzeta, a u svrhu radi koje
su prikupljeni.
Ostale odredbe
Ovaj Javni poziv objavljuje se na web stranici Grada Buzeta www.buzet.hr .
Sve informacije vezane za uvjete, kriterije i postupak dodjele nepovratnih potpora mogu se
dobiti u Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Buzeta, na telefon: 052/662-726
int. 135 i 102.
GRADONAČELNIK
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