
           Na temelju članka 32. i 39. Statuta Splitsko dalmatinske županije („Službeni 

glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj  11/09, 7/10. 10/10, 2/13) i članka 16. 

Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko 

dalmatinske županije 2014.-2017. („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, 

broj 1/14), Župan Splitsko-dalmatinske županije 14. ožujka 2014., donio je 

 

P  R  A V I L N I K 

za provedbu Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na 

području Splitsko-dalmatinske županije (2014.-2017.) 

 

Članak 1. 

 

Ovim Pravilnkom propisuju se kriteriji za ocjenjivanje prijave, te postupak 

dodjele potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području 

Splitsko-dalmatinske županije (2014.-2017.) 

 

Članak 2. 

 

(1) U slučaju potrebe za rangiranjem, utvrdit će se rang-lista Prijava, u padajućem nizu, 

sukladno kriterijima za ocjenjivanje prijave: 

 

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE PRIJAVE bodova najviše 

1. 
Udio vlastitih ili drugih 

izvora sredstava 

>61% 30 

30 41-60 % 20 
25% do 40% 10 

2. 
Djelatnost 

Proizvodne i prerađivačke djelatnosti 8 

20 Računalne djelatnosti i proizvodnja softvera 7 
Usluge 5 

3. 
Podnositelj 

Žena 8 

18 Mladi poduzetnik 5 
Poduzetnik početnik 5 

4. 
Kategorija 

Podnositelj u kategoriji mikro poduzetnik 5 

12 Podnositelj u kategoriji mali poduzetnik 5 
Podnositelj u kategoriji srednji poduzetnik 2 

5. Ulaganje na otocima 10 
20 

6. Ulaganje na područjima s težim uvjetima gospodarenja 10 

(2)Prioritet imaju ulaganja s većim brojem bodova nakon provedenog rangiranja. 

 

Članak 3. 

 

Za provedbu ovog Programa  osniva se aktom Župana radno tijelo  stručnog 

naziva Povjerenstvo za provedbu Programa potpore osnivanju i razvoju malog 

gospodarstva na području Splitsko dalmatinske županije (2014.-2017.) 

Povjerenstvo čine tri (3) člana a imenuje ga Župan na prijedlog pročelnika Upravnog 

odjela za gospodarstvo, razvitak i europske integracije.  
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Članak 4. 

 
Povjerenstvo obrađuje zaprimljene prijave, analizira ispunjavanje uvjeta iz Programa, 

Pravilnika i Javnog poziva utvrđuje pravovremenost i potpunost zahtjeva, utvrđuje iznose 

za potporu dostavljenih projekata te ih  putem Upravnog odjela za gospodarstvo, razvitak 

i europske integracije dostavlja Županu radi donošenja Odluke o  odobravanju isplate  

sredstava.  

Povjerenstvo obavlja kontrolu namjenskog utroška sredstava. 

 

Članak 5. 

 

Program će se  provodit na temelju Javnog poziva, a na način da se Obavijest o 

objavi Javnog poziva  objavljuje se u dnevnom tisku,  a tekst Javnog poziva  na web 

stranici Splitsko-dalmatinske županije:www.dalmacija.hr  

 

Članak 6. 

  

Odluku o objavi i sadržaju Javnog poziva donosi Upravni odjel za gospodarstvo, 

razvitak i europske integracije. 

Povjerenstvo, u cilju što jasnije  provedbe  Programa, može donijeti Poslovnik o 

radu. 

Provedba ovog Programa traje do isteka raspoloživih sredstava. 

 

Članak 7. 

 

Ovaj Pravilnik  stupa na snagu danom  donošenja i isti će se objaviti u 

„Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije“. 

 

KLASA: 402-01/14-01/453 

URBROJ: 2181/1-05-14-1 

Split, 14. ožujka 2014.                                                   

                                                                            Ž U P A N 

 

 

                                                                                        Zlatko Ževrnja, dipl. oec., v.r. 


