UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM,
INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE
KLASA: 311-01/19-01/2
URBROJ: 2198/1-18-19-7
Zadar, 3. srpnja 2019. godine
Zadarska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove,
temeljem članka 6. i 10. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“
broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16), članka 4. Programa za dodjelu potpora mikro
poduzetnicima i obrtnicima s potpomognutih područja, brdsko-planinskih područja i otoka na
području Zadarske županije za 2019. godinu („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj
12/19) i članka 1. Odluke o objavi Javnog poziva za dodjelu potpora mikro poduzetnicima i
obrtnicima s potpomognutih područja, brdsko-planinskih područja i otoka na području
Zadarske županije za 2019. godinu (KLASA: 311-01/19-01/2, URBROJ: 2198/1-01-19-4 od
2. srpnja 2019. godine) objavljuje
JAVNI POZIV
za dodjelu potpora mikro poduzetnicima i obrtnicima s potpomognutih područja,
brdsko-planinskih područja i otoka na području Zadarske županije za 2019. godinu
Zadarska županija kao provoditelj Programa za dodjelu potpora mikro poduzetnicima i
obrtnicima s potpomognutih područja, brdsko-planinskih područja i otoka na području
Zadarske županije za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Program) poziva mikro poduzetnike i
obrtnike koji zadovoljavaju uvjete Programa za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u
okviru raspoloživih sredstava Županijskog proračuna za 2019. godinu na poziciji Upravnog
odjela za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove.
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Programom za dodjelu potpora mikro poduzetnicima i obrtnicima s potpomognutih
područja, brdsko-planinskih područja i otoka na području Zadarske županije za 2019. godinu
(u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se postupak dodjele namjenskih, nepovratnih novčanih
sredstava iz proračuna (u daljnjem tekstu: potpore) Zadarske županije (u daljnjem tekstu:
Županija) za dodjelu potpora: tradicijskim i umjetničkim obrtima, poduzetništvu mladih i
žena, za početak rada poduzetnika te za sufinanciranje troškova poduzetnika za stručno
osposobljavanje zaposlenika za 2019. godinu.
(2) Programom se propisuju namjena i uvjeti dodjele potpore, visina iznosa potpore, korisnici
potpora, potrebna dokumentacija za obradu Zahtjeva, postupak dodjele potpora te ostala
pitanja vezana za provedbu Programa.

II. KORISNICI POTPORA
Članak 2.
(1) Korisnici potpora mogu biti samo mikro poduzetnici i obrtnici sa sjedištem na
potpomognutim područjima, brdsko-planinskim područjima ili otocima na području
Zadarske županije.
(2) Korisnici potpora, osim poduzetnika početnika iz stavka 9. ovog članka, moraju također
zadovoljiti i barem dva od sljedeća tri pokazatelja utvrđena na dan 31. prosinca 2017.
godine: aktiva im može biti do 2,6 milijuna kuna, prihodi im mogu biti do 5,2 milijuna kuna,
te im prosječan broj radnika tijekom poslovne godine može biti do 10.
(3) U potpomognuta područja Zadarske županije spadaju područja sljedećih jedinica lokalne
samouprave: Grad Benkovac, Grad Obrovac, Općina Galovac, Općina Gračac, Općina Lišane
Ostrovičke, Općina Polača i Općina Stankovci.
(4) U brdsko-planinska područja Zadarske županije spadaju područja sljedećih jedinica
lokalne samouprave: Općina Gračac, Općina Jasenice i Općina Starigrad.
(5) U otoke Zadarske županije spadaju svi otoci na području Zadarske županije bez obzira na
to na području koje jedinice lokalne samouprave se nalaze.
(6) Korisnici potpora za tradicijske i umjetničke obrte su obrtnici, vlasnici tradicijskih i
umjetničkih obrta, koji zadovoljavaju uvjete propisane stavcima 1. i 2. ovog članka te koji
obavljaju djelatnost tijekom cijele godine.
Tradicijski obrti su: bačvar, dimnjačar, kišobranar, knjigoveža, kovač, brusač, krznar, mlinar,
pećar, postolar, torbar, urar, izrada suvenira, kao i druge djelatnosti koje se obavljaju na
tradicionalan način.
Umjetnički obrti su: puhanje stakla, brušenje stakla i kristala, izrada vitraja, graditelj glazbala,
čipkarstvo, izrada i restauracija narodnih nošnji i dr.
Prednost kod dodjele sredstava potpore, pod istim uvjetima, imaju obrti koji posjeduju
Uvjerenja o stjecanju tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta., iz članka 2. Pravilnika o
tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima („Narodne novine“ broj 112/07).
(7) Korisnici potpora za mlade poduzetnike i žene mogu biti obrtnici i mikro poduzetnici, i
to: d.o.o., j.d.o.o. i zadruge, upisani u odgovarajuće registre, koji zadovoljavaju uvjete
propisane stavcima 1. i 2. ovog članka, koji obavljaju djelatnost tijekom cijele godine, čiji su
većinski vlasnici, odnosno osnivači, mladi do 30 godina ili žene, te koji profesionalno
obavljaju poduzetničku djelatnost.
Korisnici potpore ne mogu biti poduzetnici koji obavljaju poljoprivrednu (osim prerađivačke
industrije) ili ugostiteljsku djelatnost.
Prednost kod dodjele sredstava potpore imaju poduzetnici iz djelatnosti prerađivačke
industrije.
(8) Korisnici potpora za poduzetnike koji ulažu u stručno osposobljavanje svojih
zaposlenika mogu biti obrtnici i mikro poduzetnici, i to: d.o.o., j.d.o.o. i zadruge, upisani u
odgovarajuće registre, koji zadovoljavaju uvjete propisane stavcima 1. i 2. ovog članka, koji
obavljaju djelatnost tijekom cijele godine, te čiji su vlasnici, odnosno osnivači, fizičke osobe.

Korisnici potpore ne mogu biti poduzetnici koji obavljaju poljoprivrednu (osim prerađivačke
industrije) ili ugostiteljsku djelatnost.
(9) Korisnici potpora za poduzetnike početnike mogu biti obrtnici i mikro poduzetnici, i to:
d.o.o., j.d.o.o. i zadruge, upisani u odgovarajuće registre od početka lipnja 2018. godine, koji
zadovoljavaju uvjet propisan stavkom 1. ovog članka te čiji su vlasnici odnosno osnivači
fizičke osobe.
Korisnici potpore mogu biti poduzetnici koji imaju najmanje jednog, a najviše 5 (pet)
zaposlenih i koji obavljaju djelatnost tijekom cijele godine.
Korisnici potpore ne mogu biti poduzetnici koji obavljaju poljoprivrednu (osim prerađivačke
industrije) ili ugostiteljsku djelatnost.
Prednost kod dodjele sredstava potpore imaju poduzetnici iz djelatnosti prerađivačke
industrije i koji su ulaskom u poduzetništvo riješili problem samozapošljavanja.
III. NAMJENA I VISINA POTPORE
Članak 3.
(1) Potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima odobravaju se za sljedeće namjene:
- poboljšanje uvjeta rada u radionici/poslovnom prostoru,
- financiranje troškova nabave novih strojeva, opreme i alata,
- edukacija vlasnika i/ili zaposlenika (majstorski ispit, stručno usavršavanje i dr.),
- troškovi sudjelovanja na sajmovima i izložbama,
- izrada promidžbenog materijala,
- stjecanje uvjerenja o statusu tradicijskog/umjetničkog obrta.
(2) Potpore mladim poduzetnicima i ženama odobravaju se za sljedeće namjene:
- poboljšanje uvjeta rada u radionici/poslovnom prostoru,
- financiranje nabave novih strojeva, opreme i alata,
- edukacija vlasnika i/ili zaposlenika (majstorski ispit, stručno usavršavanje,
informatička izobrazba i dr.).
- troškovi sudjelovanja na sajmovima,
- izrada web stranice te izrada promotivnog materijala,
- nabava informatičke opreme.
(3) Potpore poduzetnicima koji ulažu u stručno osposobljavanje svojih zaposlenika
odobravaju se za sljedeće namjene:
- majstorski ispit ili ispit o stručnoj osposobljenosti čije je polaganje propisano
odredbama Zakona o obrtu,
- stručni ispit,
- usavršavanja u zanimanju,
- dopunska poduzetnička izobrazba (seminari, tečajevi i sl.) vezana uz osnovnu
djelatnost i informatičko obrazovanje.
(4) Potpore za početak rada poduzetnicima odobravaju se za sljedeće namjene:
- refundacija troškova otvaranja obrta, trgovačkog društva, zadruge,
- refundacija ishodovanja minimalnih tehničko-tehnoloških uvjeta za poslovni
prostor, studiju utjecaja na okoliš, razne dozvole i sl.,
- uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalaterski i radovi unutarnjeg
uređenja),
- nabavka opreme za osnovnu djelatnost (strojevi, alati i sl.),
- nabavka repromaterijala,

-

izrada web stranice te izrada promotivnog materijala,
nabava informatičke opreme.

(5) Pravo na potporu ima podnositelj zahtjeva za troškove nastale od lipnja 2018. godine.
(6) Pojedinačni iznos potpore može iznositi najviše 10.000,00 kuna.

IV. POSTUPAK DODJELE POTPORE
Članak 4.
(1) Program će se provoditi temeljem objave ovog Javnog poziva na način da se Obavijest o
objavi Javnog poziva objavljuje u dnevnom tisku, a potpuni tekst Javnog poziva, zajedno sa
svim propisanim obrascima, na web stranici Zadarske županije www.zadarska-zupanija.hr.
(2) Javni poziv će biti otvoren 30 dana od dana objave.
(3) Zahtjevi će se predavati neposredno u pisarnicu Županije ili slati poštom, preporučenom
pošiljkom, na sljedeću adresu:
Zadarska županija
Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove
23000 Zadar, Božidara Petranovića 8
uz naznaku: „Javni poziv za dodjelu potpora mikro poduzetnicima i obrtnicima s
potpomognutih područja, brdsko-planinskih područja i otoka na području Zadarske
županije za 2019. godinu“

V. PRIJAVNA DOKUMENTACIJA
Članak 5.
(1) Uz ispunjeni obrazac zahtjeva (Obrazac Z/1) za potporu podnositelj prilaže:
- izvadak iz sudskog registra za trgovačko društvo i zadrugu, odnosno rješenje o
upisu u obrtni registar i preslika obrtnice za obrtnika,
- preslika osobne iskaznice člana trgovačkog društva ili zadruge, odnosno vlasnika
obrta,
- kratak opis djelatnosti/proizvoda,
- dokaz o obavljenoj edukaciji iz članka 3. (svjedodžba, certifikat, potvrda i sl.), ako
je primjenjivo,
- dokaz o trošku za namjenu iz članka 3. (preslike računa i preslike dokaza o
plaćanju),
- Zadnji JOPPD obrazac,
- BON-2,
- financijsko izvješće za 2018. godinu,
- potvrda Porezne uprave da podnositelj prijave nije porezni dužnik,
- izjava o korištenju potpora male vrijednosti.
(2) Po potrebi, davatelj potpore zadržava pravo zatražiti i dodatnu dokumentaciju.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 6.
(1) Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, turizam,
infrastrukturu i EU fondove Zadarske županije u Zadru, Božidara Petranovića 8, na tel.
023/350-342 i 023/350-437 ili e-mail: marta.hordov@zadarska-zupanija.hr i
ante.vukasina@zadarska-zupanija.hr .
(2) O rezultatima Javnog poziva podnositelji zahtjeva bit će izvješteni do 30. rujna 2019.
godine.
(3) Davatelj potpore zadržava pravo kontrole namjenskog korištenja sredstava te u slučaju
nenamjenskog korištenja zadržava pravo zatražiti povrat odobrenih sredstava.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,
TURIZAM, INFRASTRUKTURU I
EU FONDOVE

