Na temelju točke 3. stavka 4. Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području
Općine Trnovec Bartolovečki (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 105/2018.) objavljuje se
JAVNI POZIV
za dodjelu potpora male vrijednosti kao mjere za poticanje razvoja poduzetništva
na području Općine Trnovec Bartolovečki za 2019. godinu
I. PODACI O OPĆINI
Naziv: Općina Trnovec Bartolovečki
Adresa sjedište: Trnovec, Bartolovečka ulica 76
42202 Bartolovečki Trnovec
Telefon: 042/ 683-060, 042/550-153
Fax:
042/683-911
Račun proračuna: HR6523600001846200006 Zagrebačka banka d.d.
E-mail: strucnisuradnik@trnovec-bartolovecki.hr
OIB 06955881275 Matični broj 02697599
Služba i osoba za kontakt: Jedinstveni upravni odjel Općine
Dejan Roško,mag.oec.
II. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je dodjela bespovratne potpore male vrijednosti u poduzetništvu iz
Proračuna Općine Trnovec Bartolovečki za 2019. godinu kao mjere i aktivnosti za poticanje razvoja
poduzetništva na području Općine Trnovec Bartolovečki u 2019. godini.
III. MJERE ZA KOJE SE DODJELJUJU BESPOVRATNE POTPORE MALE VRIJEDNOSTI
U cilju poticanja razvoja poduzetništva u 2019. godini dodijeliti će se financijska sredstva za
realizaciju sljedećih mjera i aktivnosti:
1. Sufinanciranje kamatne stope poduzetničkih kredita
Općina Trnovec Bartolovečki sufinancira kamatu na poduzetničke kredite poduzetnicima sa
registriranim sjedištem na području Općine, a odobrenih po programu Kreditom do uspjeha 2014. –
Mjera 1, Kreditom do konkurentnosti kao zajedničke mjere potpore nadležnog Ministarstva, Varaždinske
županije i Općine Trnovec Bartolovečki.
2. Sufinanciranje reklamiranja i promoviranja poduzetnika
Općina sufinancira aktivnosti reklamiranja i promoviranja poduzetnika sudjelovanjem i
prezentiranjem na sajmovima i sličnim manifestacijama radi plasiranja proizvoda ili pružanja usluga na
tržište te sufinanciranjem izrade dizajna i izrade promotivnih materijala (brošura, letka, kataloga, web
stranice, dizajn ambalaže proizvoda ili dizajn tvrtke ili naziva obrta).
Potpora za prvo sudjelovanje na određenom sajmu ili izložbi dodjeljuje se u visini 50%
prihvatljivih troškova, a za daljnja sudjelovanja općinska potpora po korisniku iznosi u visini stvarnih
troškova prema ispostavljenim računima ukoliko su isti manji od 3.000,00 kuna, a ukoliko su troškovi
veći od 3.000,00 kuna maksimalni iznos potpore iznosi 3.000,00 kuna godišnje po korisniku potpore.
Opravdani troškovi koji se smatraju prihvatljivima su dodatni troškovi najma, postavljanja i
djelovanja izložbenog prostora prema članku 24. Uredbe o državnim potporama („Narodne novine“ broj
121/2003.)
3. Subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete
Općina dodjeljuje nepovratne potpore obrtu ili malom trgovačkom društvu koji posluje i ima
registrirano sjedište na području Općine, kojima je osnovna djelatnost proizvodnja (područje C –
prerađivačka industrijaprema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti te ima najmanje jednog zaposlenog na
neodređeno vrijeme 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.
Potpora iznosi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše u iznosu od 5.000,00 kuna po korisniku i vrsti
certifikata koji se izdaje prvi put.

4. Oslobođenje od obveze plaćanja komunalnog doprinosa
Trgovačka društva, obrtnici vlasnici građevinskih čestica odnosno investitori izgradnje poslovno
proizvodnih građevina na području Općine mogu ostvariti pravo na utvrđivanje komunalnog doprinosa
prema pogodnostima propisanim odredbama ukoliko je to propisano važećom Odlukom o komunalnom
doprinosu Općine.
Smanjenje obveze ili oslobođenje od obveze plaćanja komunalnog doprinosa utvrđuje se
Rješenjem na temelju Odluke Općinskog vijeća sukladno odredbama navedene Odluke.
5. Sufinanciranje rada strukovne udruge poduzetnika
U okviru ovog Programa Općina sufinancira rad udruge poduzetnika prema Programu rada za
2019. godinu radi obavljanja djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi poduzetnika, a koji se odnosi na
promicanje i unapređenje poduzetništva i poduzetničke kulture, zaštite i promicanja prava i interesa
svojih članova, te okupljanja i zajednički rad poduzetnika na realizaciji različitih projekata, organiziranja
savjetovanja, prezentacija i drugih stručnih skupova.
IV. KORISNICI POTPORE
Korisnik potpore mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja
malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16.) koji posluju i imaju
registrirano sjedište na području Općine Trnovec Bartolovečki.
V. ROKOVI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE ZA DODJELU POTPORE
Prijave za dodjelu potpore (subvenciju) dostavljaju se tijekom cijele godine, odnosno do utroška
sredstava planiranih za proračunsku 2019. godinu.
Po prijavi za dodjelu potpore (subvenciju) rješava se prema vremenu zaprimanja, a najkasnije
do 31. prosinca 2019. godine.

VI. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prijave za dodjelu potpore (subvencije) podnose se na obrascu u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Trnovec Bartolovečki, a prijavitelj prilaže:
-

presliku iz odgovarajućeg registra u koji je podnositelj zahtjeva upisan,
presliku osobne iskaznice u svrhu dokaza o prebivalištu podnositelja zahtjeva,
presliku računa ili druge vjerodostojne dokumentacije iz koje su razvidni troškovi,
presliku računa podnositelja zahtjeva (za uplatu financijskih sredstava),
izjavu s podacima o svim prijavitelju dodijeljenim potporama male vrijednosti u području
poljoprivrede, dodijeljenih mu iz drugih izvora u tekućoj i prethodne dvije proračunske
godine

Prijava za dodjelu potpore (subvencije) predaju se neposredno u pisarnici Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Trnovec Bartolovečki u sjedištu Općine u Trnovcu, Bartolovečka ulica 76, ili
poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

Općina Trnovec Bartolovečki
Jedinstveni upravni odjel
Trnovec, Bartolovečka ulica 76
42 202 B. Trnovec
sa naznakom „Potpore u poduzetništvu – za javni poziv”.

VII. DODJELA POTPORE
Potpora se dodjeljuje nakon što Jedinstveni upravni odjel utvrdi da su ispunjeni uvjeti propisani
Uredbom de minimis, a zaključak općinskog načelnika o isplati dostavlja se korisniku potpore.

OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 302-01/18-01/15
URBROJ: 2186-09-07-01-19-4
Trnovec, 22. siječanj 2019.

