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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za gospodarstvo 
 
Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu bespovratnih potpora 
poduzetnicima za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u 
prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU (KLASA: 022-01/16-
01/51, URBROJ: 238/1-03-16-38, od 2. studnog 2016.) Upravni odjel za 
gospodarstvo Zagrebačke županije raspisuje 
 

NATJEČAJ 
za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima 

za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga 
u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU 

 
 
1. Uvod 
 
 U Proračunu Zagrebačke županije za 2016. godinu, razdjel 06. Upravni odjel 
za gospodarstvo, u programu Potpore malim i srednjim poduzetnicima, planirana su 
sredstva za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima za pokriće troškova 
tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će 
se financirati sredstvima EU.  
 Potpore se dodjeljuju temeljem Odluke o kriterijima za dodjelu bespovratnih 
potpora za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i 
provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU (KLASA: 022-01/16-01/51, 
URBROJ: 238/1-03-16-37) od 2. studnog 2016. (u daljnjem tekstu: Odluka). 
 
 Tehnička pomoć i ostale konzultantske usluge u smislu ovog Natječaja jesu: 
stručna pomoć konzultanata za usluge pisanja prijave projekata na natječaje u okviru 
operativnih programa Republike Hrvatske koji će se financirati iz fondova i programa 
Europske unije.  
 Pisanje prijave projekata podrazumijeva cjelokupnu izradu prijavne 
dokumentacije (prijavni obrasci, izjave, prilozi i ostala dokumentacija prema uvjetima 
natječaja). 
 
2. Uvjeti prijave 
 
Prihvatljivi prijavitelji 
Prijavu mogu podnijeti subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju 
razvoja malog gospodarstva ("Narodne novine" broj 29/02, 63/07, 53/12 i  56/13), koji 
kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:  
- koji imaju sjedište na području Zagrebačke županije (Napomena: grad Zagreb nije u 
sastavu Zagrebačke županije.) 
- koji u trenutku podnošenja prijave na natječaj imaju ugovorenu, naručenu i u izradi 
ili izrađenu uslugu tehničke pomoći u smislu ovog Natječaja 
- koji imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće (dokazuje se 
potvrdom nadležne Porezne uprave) 
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- koji imaju podmirene obaveze prema zaposlenicima (dokazuje se Skupnom 
izjavom) 
- koji su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE 
(EU) BR. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore) (dokazuje se Izjavom o 
korištenim potporama male vrijednosti i Izjavom o korištenim potporama male 
vrijednosti povezanih osoba) 
- koji imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male 
vrijednosti ako su iste dobili (dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male 
vrijednosti) 
- čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s Podnositeljem prijave  (s 
udjelom vlasništva jednakim ili većim od 25%) imaju u cijelosti opravdane i namjenski 
iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili (dokazuje se 
Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba) 
- čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s Podnositeljem prijave (s 
udjelom vlasništva jednakim ili većim od 25%) imaju podmirene obveze poreza, 
prireza i doprinosa na i iz plaće evidentirane pri nadležnoj Poreznoj upravi 
- koji imaju podmirene obveze prema Zagrebačkoj županiji, i čiji pojedinačni vlasnici i 
partnerski i povezani subjekti s Podnositeljem prijave imaju podmirene obveze prema 
Zagrebačkoj županiji (dokazuje se Skupnom izjavom). 
 
Prihvatljivi projekti 
Prihvatljivi projekti za financiranje temeljem ovog Natječaja su projekti koji 
kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:  
- projekt se odnosi na na usluge tehničke pomoći u smislu ovog Natječaja, koje su 
obavljene ili naručene i ugovorene u 2016. godini, a prije prijave na Natječaj 
- projekt provodi subjekt malog gospodarstva - prihvatljivi prijavitelj  
- projekt se ne sufinancira drugim potporama koje dodjeljuje Zagrebačka županija i 
ostali davatelji državnih potpora. 
 
Prihvatljivi troškovi 
Prihvatljivi troškovi su svi troškovi koji se odnose na usluge tehničke pomoći u smislu 
ovog Natječaja, koje su obavljene ili naručene i ugovorene u 2016. godini, a prije 
prijave na Natječaj. 
PDV nije prihvatljiv trošak.  
 
Iznos i intenzitet potpore 
Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 20.000,00 kuna.  
Podnositelj prijave dužan je sudjelovati u financiranju predloženog projekta u iznosu 
od minimalno 50%.  
 
Jednom poduzetniku može se dodijeliti temeljem ovog Natječaja samo jedna 
potpora. 
Prijavitelju kojem je dodijeljena potpora drugih institucija za iste usluge potpora neće 
biti odobrena. 
 
3. Mjesto dostave, način dostave i rok za dostavu prijave 
 
 Prijave za dodjelu potpore dostavljaju se Upravnom odjelu za gospodarstvo 
na obrascu prijave uz potrebnu dokumentaciju. 
 
 Upute za prijavitelje i obrasci prijave mogu se dobiti u Upravnom odjelu za 
gospodarstvo Zagrebačke županije, soba 25, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb, ili 
se preuzimaju na službenim internetskim stranicama Zagrebačke županije 
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www.zagrebacka-zupanija.hr pod Natječaji i javni pozivi, Upravni odjel za 
gospodarstvo. 
 
 Prijavi u trenutku podnošenja treba biti priložena sva potrebna dokumentacija. 
Nije dopušteno naknadno dopunjavanje prijave obaveznom dokumentacijom. 
Upravni odjel za gospodarstvo može zatražiti dodatno obrazloženje. 
 
 Prijave se mogu dostaviti poštom preporučeno na adresu:  

Zagrebačka županija 
Upravni odjel za gospodarstvo 

Ulica grada Vukovara 72/V 
P.P.  974 

10001 Zagreb 
ili osobnom dostavom u Pisarnicu Zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara 72/VI, 
Zagreb. 
 
 Natječaj će biti otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do  
1. prosinca 2016. godine. 
 Prijave podnesene izvan roka propisanog natječajem odbacit će se. 
Nepotpune prijave neće se rješavati, o čemu će podnositelj prijave biti obaviješten. 
 
4. Dokumenti koji se trebaju dostaviti uz prijavu 
 
Dokumenti koji se trebaju dostaviti uz prijavu:  
1. ispunjen obrazac prijave 
2. preslika izvatka (ne starijeg od 6 mjeseci) iz odgovarajućeg registra, iz koje je 
vidljiv osnivač, a za trgovačka društva koja imaju više osnivača treba dostaviti i 
društveni ugovor u kojem se vidi struktura vlasništva  
3. preslika obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog 
subjekta prema NKD-u (samo za trgovačka društva) 
4. potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (original), ne starija od 
30 dana od dana podnošenja prijave 
5. ispunjen obrazac izjave o korištenim državnim potporama male vrijednosti (trebaju 
je ispuniti i podnositelji prijave koji nisu koristili državne potpore) 
6. ispunjen obrazac izjave o korištenim državnim potporama male vrijednosti 
povezanih osoba (ispunjavaju podnositelji prijave koji imaju povezane osobe, 
sukladno Uredbi) 
7. ispunjen obrazac skupne izjave 
8. dokumentacija iz koje je vidljivo da je usluga tehničke pomoći u trenutku 
podnošenja prijave na Natječaj: 
a) ili ugovorena, naručena ili u izradi - dostavlja se: kopija ugovora s pružateljem 
usluge - konzultantom 
b) ili izvršena - dostavlja se: kopija prijavnog obrasca na natječaj EU fondova u 
pisanom ili elektronskom obliku, kopija računa pružatelja usluge – konzultanta (na 
hrvatskom jeziku, specificirani troškovi usluge, račun mora biti izdan u 2016. godini) i 
kopija izvoda o plaćanju usluge konzultantu 
 
5. Informacije 
 
 Informacije, odgovori na dodatna pitanja, upute za prijavitelje i obrasci mogu 
se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Zagrebačke županije, soba 25, Ulica 
grada Vukovara 72/V, Zagreb, telefon 01/6009-457, telefax 6009-488, elektronska 
pošta: v.ljubesic@zagrebacka-zupanija.hr ili uog@zagrebacka-zupanija.hr. 
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 Upute za prijavitelje i obrasci dostupni su na službenim internetskim 
stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr pod Natječaji i javni 
pozivi, Upravni odjel za gospodarstvo. 
 
6. Prilozi Natječaja 
 
Prilozi ovog Natječaja su: 
- Odluka o kriterijima za dodjelu bespovratnih potpora za pokriće troškova tehničke 
pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se 
financirati sredstvima EU 
- Upute za prijavitelje 
- Obrazac prijave 
- Obrazac izjave o korištenim državnim potporama male vrijednosti  
- Obrazac izjave o korištenim državnim potporama male vrijednosti povezanih osoba  
- Obrazac skupne izjave 
- Obrazac izvještaja 
 
7. Način objave odluke 
 
 Prijave se rješavaju prema redoslijedu prispijeća i do utroška proračunskih 
sredstava. 
 Odluku o odabiru projekata donosi Župan Zagrebačke županije. Odluka se 
objavljuje na službenim internetskim stranicama Zagrebačke županije. 
 
 
KLASA: 302-02/16-03/06 
URBROJ: 238/1-10-16-02 
U Zagrebu, 7. studenog 2016. 


