REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU
FONDOVE I POLJOPRIVREDU
KLASA: 300-01/20-01/0015
URBROJ: 2181/1-05-03/01-20-0007
Split, 06.08.2020. godine
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i
poljoprivredu, temeljem članka 16. Programa potpore poslovanju mikro poduzetnika u manje
razvijenim područjima Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko dalmatinske
županije“ broj 74/2020) objavljuje
JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore poslovanju mikro poduzetnika u
manje razvijenim područjima Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu
I Predmet Javnog poziva
Predmet potpore je dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz proračuna Splitsko
dalmatinske županije mikro poduzetnicima koji su prema indeksu razvijenosti jedinica lokalne
samouprave razvrstani u skupine I. do V..
Na potpore se primjenjuju odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o
primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore.
Potpora se neće dodjeliti poduzetnicima koji djeluju u sektoru ribarstva i akvakulture, kako je
obuhvaćeno uredbom (EZ br. 1379/2013 ) i poduzetnicima koji djeluju u sektoru primarne
poljoprivredne proizvodnje navedenih Dodatkom I ugovora o pristupanju EU (Prilog I. ovog
Javnog poziva).
Popis glavnih prihvatljivih djelatnosti obuhvaća djelatnosti iz područja C izuzev skupine
10.2, razreda 10.20; E; F; G- prihvatljiv samo odjeljak 45, skupina 45.2, razred 45.20; H; I; J; M;
N izuzev odjeljaka 77, 78, 80 i 82; P; Q; S izuzev odjeljka 94.
II Korisnici potpore
1.) Pravo na potporu može ostvariti pravna i fizička osoba koja se bavi gospodarskom djelatnošću i
koja je registrirana na području skupine I. do V. prema indeksu razvijenosti jedinice lokalne
samouprave i čiji većinski vlasnik nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad
kojim se ne provodi stečajni postupak, predstečajna nagodba ili likvidacija.
2.) Korisnici potpore iz stavka 1. ovog članka su:
Mikro poduzetnici: trgovačka društva, jednostavna trgovačka društva, specijalističke ordinacije,
ovlašteni uredi i obrtnici.

III Iznos potpore po korisniku
Mikro poduzetnici prema indeksu razvijenosti jedinice lokalne
samouprave
I.
Skupnia
II.
Skupina
III.
Skupina
IV.
Slupina
V. Skupina

Maksimalni iznos
potpore
2.500 HRK
2.000 HRK
1.750 HRK
1.500 HRK
1.200 HRK

IV Uvjeti dodjele potpore
1. Potpore se odobravaju i dodjeljuju sukladno važećim propisima o državnoj potpori i može
se odobriti samo onim Korisnicima koji već nisu iskoristili najveći dopušteni iznos državne
potpore za iste opravdane troškove, odnosno dopušteni iznos državne potpore male
vrijednosti.
2. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz proračuna
Splitsko dalmatinske županije u cilju potpore poslovanja gospodarskih subjekata.
3. Podnositelj zahtjeva za potporu mora imati sjedište i obavljati djelatnost na području
Županije.
4. Ulaganje za koje se traži potpora na temelju ovog Programa, Pravilnika i Javnog poziva
mora biti ostvareno u razdoblju 18.03.-31.05. tekuće godine.
5. Podnositelj zahtjeva za potporu mora imati podmirene financijske obveze na dan
18.03.2020. prema Državnom i Županijskom proračunu.
6. Podnositelj zahtjeva za potporu mora imati najmanje jednog zaposlenog na puno radno
vrijeme. Vlasnik obrta se smatra zaposlenikom svog obrta ukoliko nema zasnovan radni
odnos kod druge pravne ili fizičke osobe.
V Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi projekta
1.Prihvatljivi troškovi projekta, za koje podnositelji zahtjeva mogu ostvariti potporu su:
a.
Nabava alata, strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te
računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti
b.
Materijal i sirovine potrebni za rad
c.
Troškovi zakupa
d.
Troškovi režija
e.
Troškovi knjigovodstvenih usluga
f.
Ulaganja u marketinške aktivnosti (oblikovanje proizvoda/usluge (dizajn), izrada web
stranice i izrada promidžbenog materijala)
g.
Poduzetnička izobrazba i stručno osposobljavanje vezano za djelatnost prijavitelja.
Neprihvatljivi troškovi projekta, za koje se ne može ostvariti potpora su:
a.
porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost, u slučaju kada je korisnik porezni obveznik
upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a,
b.
novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka,

c.
plaćanja u gotovini, naturi i plaćanja putem robne razmjene,
d.
troškovi vlastitog rada,
e.
bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade
f.
troškovi nastali van tekuće godine u kojoj je objavljen Javni poziv
g.
obnavljanje certifikata, kontrolni audit
h.
rabljeni strojevi, rabljeni uređaji i rabljena oprema, kao i svi rabljeni sastavni dijelovi
prethodno navedenog
i.
amortizacija objekata i uredskih prostora
j.
reprezentacije, službena putovanja (dnevnice, prijevoz, hotel i sl)
k.
trošak stručne literature i savjetodavnih usluga
l.
osnivački kapital
2. Ostali neprihvatljivi troškovi mogu se definirati Pravilnikom.
VI Potrebna dokumentacija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Uz ispunjeni obrazac zahtjeva za potporu podnositelj prilaže:
potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi ne stariju od trideset dana
izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
izjava o dobivenim potporama male vrijednosti, a koje je podnositelj primio tijekom prethodne
dvije fiskalne godine te tijekom tekuće fiskalne godine
preslika originala zadnjeg rješenja iz sudskog registra
preslika Rješenja nadležnog ministarstva odnosno Komore (samo ordinacije i ovlašteni uredi)
potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o osiguranicima prijavljenim na registarski
broj podnositelja ne stariju od trideset dana (original)
preslika obrtnice (samo obrti)
preslika računa / ugovora, u razdoblju 18.03.-31.05. tekuće godine u kojoj je objavljen natječaj,
te dokaz da su isti podmireni
Povjerenstvo može zatražiti dodatnu dokumentaciju i obrazloženje.

VII Način, rok i mjesto dostave ponuda
Prijave dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno na protokol županije u zatvorenoj
omotnici, a s nazivom i adresom korisnika sredstava, na slijedeću adresu:
Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, Split, Ulica Domovinskog rata 2,
21000 Split-Povjerenstvo za odabir projekata iz Programa potpore poslovanju mikro
poduzetnika u manje razvijenim područjima Splitsko-dalmatinske županije.
Rok za podnošenje zahtjeva je 11. rujna 2020. godine.
Nepravovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.
VIII Obrada zahtjeva
Povjerenstvo za provedbu Programa potpore poslovanju mikro poduzetnika u manje razvijenim
područjima Splitsko-dalmatinske županije obrađuje zaprimljene zahtjeve, analizira ispunjavanje
uvjeta iz Programa i Pravilnika, utvrđuje pravovremenost i potpunost zahtjeva, rangira prijave po
redoslijedu zaprimanja, te utvrđuje iznose potpora.

IX Kontrola
Povjerenstvo vrši administrativnu kontrolu/kontrolu na terenu prije sklapanja Ugovora o dodjeli
bespovratne potpore i u razdoblju od 1 godine nakon konačne isplate sredstava.
X Obavijest o rezultatima natječaja
Obavijest o rezultatima natječaja će biti objavljena na službenim internet stranicama Splitsko
dalmatinske županije www.dalmacija.hr/natječaji pod rubrikom „Natječaji“ najkasnije do 15.
listopada 2020. godine.
XI Pravo na prigovor
Prijavitelji koji smatraju da su oštećeni zbog nepravilnog postupanja tijekom dodjele, imaju pravo
podnijeti prigovor u roku od osam (8) radnih dana od dana objave rezultata natječaja na mrežnim
stranicama Splitsko dalmatinske županije.
Prigovor se može podnijeti zbog:
povrede postupovnih odredbi Pravilnika i Javnog poziva
pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja
Prigovori se podnose elektroničkom poštom na e-mail adresu osobe za provedbu Javnog poziva
navedene Javnim pozivom.
Prigovori dostavljeni na drugi način, kao i oni dostavljeni izvan roka, podneseni od neovlaštene
osobe (osobe koja nije Prijavitelj ili nije ovlaštena od strane Prijavitelja) ne smatraju se valjanim i
ne uzimaju se u razmatranje.
Ukoliko Povjerenstvo ocijeni kako je prigovor opravdan, predložit će Županu izmjene prethodno
donesene Odluke o odobravanju isplate sredstava, te o istom obavijestiti Prijavitelja.
Povjerenstvo o istoj stvari može odlučivati samo jednom.
XII Isplata sredstava
Povjerenstvo utvrđuje Nacrt Prijedloga Odluke o raspodjeli sredstava koji dostavlja Upravnom
odjelu za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu radi donošenja Odluke o raspodjeli sredstava
koju donosi Župan.
S korisnicima potpore sukladno Odluci o raspodijeli sredstava zaključuje se Ugovor o dodjeli
bespovratne potpore.
Potpora se dodjeljuje po dostavi računa i dokaza o namjenskom utrošku sredstava.
Računima i izvodima s bankovnog žiro računa se dokazuje namjenski utrošak sredstava. Ponude i
predračuni ne predstavljaju prihvatljiv dokaz o namjenskom utrošku sredstava. Kompenzacija i
cesije ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju.
XIII Ostale informacije
Tekst Javnog poziva i pripadajući obrasci objavljeni su na službenim Internet stranicama Splitsko
dalmatinske županije www.dalmacija.hr/natječaji.

Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Javni poziv, korisnik sredstava daje odobrenje Splitsko
dalmatinskoj županiji da osnovne podatke o korisniku i o ponuđenom projektu objavi na službenim
stranicama Splitsko-dalmatinske županije te u drugim izvještajima.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 400-003
ili e-poštom:
ognjen.cavar@dalmacija.hr

