
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za gospodarstvo 
 
 

UPUTE ZA PRIJAVITELJE   
programa/projekata za dodjelu potpora poduzetničkim potpornim institucijama 

i udruženjima obrtnika u Zagrebačkoj županiji za 2017. godinu 
 
1. Ciljevi i prioriteti  
 
Opći cilj sufinanciranja programa/projekata edukacije koje pohađaju zaposlenici i/ili 
koje organiziraju poduzetničke potporne institucije i udruženja obrtnika je podizanje 
razine poduzetničkih znanja i vještina, te jačanje konkurentskih sposobnosti 
poduzetnika i obrtnika s područja Zagrebačke županije. Poduzetničke potporne 
institucije i udruženja obrtnika u provođenju projekata i pružanju usluga 
poduzetnicima često su ograničeni neadekvatnom opremom i nedovoljnim 
sredstvima. Podupiranjem pojedinih projekata unaprijedit će se usluge poduzetničkih 
potpornih institucija i udruženja obrtnika, te povećati broj njihovih korisnika.  
 
Ciljevi i očekivani rezultati prijavljenih programa/projekata moraju biti jasno definirani i 
mjerljivi (npr. broj poduzetnika polaznika edukacije koji će završiti obrazovanje, i sl.). 
 
2. Prihvatljivi prijavitelji 
 
Prijavu mogu podnijeti isključivo: 
 
A) Poduzetničke potporne institucije (definirane sukladno članku 4. Zakona o 
unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13 i 41/14) u vlasništvu 
jedinica lokalne samouprave 
B) Udruženja obrtnika 
svi sa sjedištem na području Zagrebačke županije, koji kumulativno ispunjavaju 
sljedeće uvjete:  

I. 1. čiji zaposlenici pohađaju edukacije za podizanje znanja i vještina koje će 
koristiti u radu poduzetničke potporne institucije i udruženja obrtnika 
2. izvođač edukacije mora biti certificiran za izvođenje pojedinog programa 
obrazovanja 
3. sufinanciraju dio troškova pohađanja edukacija za svoje djelatnike 
 

II. 1. organiziraju edukaciju koja je namijenjena postojećim poduzetnicima i 
njihovim djelatnicima, djelatnicima poduzetničkih potpornih institucija, 
udruženja obrtnika i ostalih javnih institucija i JLS-a s područja Zagrebačke 
županije 
2. edukacija se izvodi na području Zagrebačke županije 
3. izvođač edukacije mora biti certificiran za izvođenje pojedinog programa 
obrazovanja 
4. za pojedinu edukaciju mora biti iskazano zanimanje poduzetnika, djelatnika  
poduzetničkih potpornih institucija, udruženja obrtnika i ostalih javnih 
institucija i JLS-a 



5. sufinanciraju dio troškova organiziranja edukacije. 
 
 
Ukoliko prijavitelj nije kumulativno ispunio uvjete iz prethodnog stavka, te u prilogu 
prijave dostavio obaveznu dokumentaciju propisanu javnim pozivom kojom dokazuje 
navedene uvjete, prijava neće biti razmatrana, a Zagrebačka županija će o tome 
obavijestiti podnositelja prijave. 
 
Prijave se mogu poslati za sufinanciranje programa/projekata koji će se provoditi 
tijekom 2017. godine. 
 
Prijave dostavljene poslije 1.12.2017. godine neće se razmatrati. Danom zaprimanja 
smatra se za prijave poslane elektronskom poštom datum zaprimljene e-poruke, za 
prijave poslane poštom datum na omotnici u kojoj je poslana prijava, a za prijave 
predane osobno datum zaprimanja u pisarnici. 
 
Na ovaj Javni poziv ne može se prijaviti program/projekt kojeg sufinancira drugi 
upravni odjel Zagrebačke županije. 
 
3. Prihvatljive aktivnosti i troškovi 
 
Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz pohađanje i/ili organiziranje 
edukacija za podizanje razine poduzetničkih i institucionalnih znanja i vještina, te 
jačanja konkurentskih sposobnosti poduzetnika i obrtnika, djelatnika poduzetnika i 
institucija s područja Zagrebačke županije, odnosno svi poslovi koji su potrebni za 
realizaciju prijavljenog projekta. 
 
Prihvatljivi troškovi su svi troškovi za radove i usluge za pohađanje i/ili organiziranje 
edukacija, te za potrebnu opremu nužnu pri organizaciji navedenih edukacija 
temeljem točke III. Javnog poziva, a sukladno stavkama iz financijskog plana i 
troškovnika projekta. 
 
 
4. Maksimalan iznos sredstava 
 
Maksimalan iznos sredstava koji pojedini korisnik može ostvariti u istoj kalendarskoj 
godini iznosi: 

A) Poduzetničke potporne institucije u vlasništvu jedinica lokalne samouprave 
 najviše 50.000,00 kuna 

B) Udruženja obrtnika najviše 30.000,00 kuna. 
 
Zagrebačka županija će sufinancirati maksimalno 90% prihvatljivih troškova po 
pojedinom projektu. 
 
5. Trajanje i lokacija programa/projekta 
 
Sufinanciranje od strane Županije moguće je za jednogodišnje i višegodišnje 
projekte, ali za aktivnosti i dio troškova pohađanja i/ili organiziranja edukacije koji će 
se realizirati u 2017. godini. 
 
Ukoliko je prijavljeni projekt dio višegodišnjeg programa/projekta i obrazovne cjeline, 
prijavitelj je to dužan navesti i obrazložiti u prijavnom obrascu i po potrebi u dodatnoj 
dokumentaciji. Aktivnosti i troškovi prijavljeni za sufinanciranje u 2017. godini moraju 
biti jasno navedeni. 
 



Lokacija na kojoj se provodi program/projekt mora biti na području Zagrebačke 
županije. 
 
6. Pregled i ocjena prijedloga programa/projekta, te način dodjele sredstava 
 
Sredstva se dodjeljuju na temelju provedenog javnog poziva i kriterija propisanih 
Odlukom o kriterijima dodjele potpora poduzetničkim potpornim institucijama i 
udruženjima obrtnika u Zagrebačkoj županiji (KLASA: 22-01/17-01/36, URBROJ: 
238/1-03-17-03). 
Nakon provjere predane dokumentacije, Upravni odjel za gospodarstvo boduje 
pristigle potpune prijave prema sljedećim kriterijima:  
 

R. 
br. 

Kriteriji za ocjenjivanje Mogući 
broj 
bodova 

1. Financijska vrijednost projekta i financijsko učešće organizatora 
edukacije u projektu 

 

30 

2. Prijavljeni/zainteresirani broj polaznika 
 

30  

3. Relevantnost projekta 
- cilj projekta i očekivani rezultat 
- kvaliteta i sadržaj obrazovnog programa 
(opis, što se osigurava/omogućuje realizacijom projekta)  

40 

 Mogući bodovi 100 

 
Prijava će se bodovati temeljem popunjenog prijavnog obrasca, te priložene 
dokumentacije. Ukoliko prijavitelj u obrascu ne popuni podatke koji se odnose na 
pojedine kriterije, po tim kriterijima neće moći ostvariti bodove. 
 
Pravo na sufinanciranje mogu imati prijavitelji koje ostvare minimalno 50 bodova. 
 
Odluku o dodjeli sredstava donosi Župan Zagrebačke županije.  
 
Po donošenju odluke o dodjeli sredstava, Upravni odjel za gospodarstvo obavještava 
podnositelja prijave o iznosu odobrenih financijskih sredstava i dostavlja ugovor na 
potpis.  
Korisnik potpore sa Županijom potpisuje ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za 
dodjelu potpora poduzetničkim potpornim institucijama i udruženjima obrtnika u 
Zagrebačkoj županiji, sukladno odredbama Pravilnika o općim uvjetima dodjele 
donacija, subvencija i kapitalne pomoći iz Proračuna Zagrebačke županije („Glasnik 
Zagrebačke županije“, broj 3/16, 25/16 i KLASA: 022-01/16-01/29, URBROJ: 238/1-
03-16-25, od 21.06.2016. i KLASA: 022-01/17-01/03, URBROJ: 238/1-03-17-03, od 
19.01.2017.). 
Ukoliko podnositelj prijave ne dostavi potpisani ugovor u roku od 10 dana od dana 
primitka ugovora, Upravni odjel za gospodarstvo će mu poslati požurnicu. Ukoliko 
podnositelj prijave ne dostavi ugovor u roku od 10 dana od dana primitka požurnice, 
smatrat će se da je odustao od dodijeljenih sredstava. 
 
Upravni odjel za gospodarstvo vodi evidenciju dodijeljenih sredstava po korisnicima i 
namjenama za koje su odobrena sredstva. 
 
7. Način isplate sredstava 

 



Odobrena novčana sredstva doznačuju se na IBAN korisnika sredstava, a način 
isplate će se regulirati ugovorom. 
 
8. Rok za dostavu izvještaja 
 
Korisnici sredstava dužni su dostaviti izvješće o provedbi projekta sukladno članku 
17. Pravilnika o općim uvjetima dodjele donacija, subvencija i kapitalne pomoći iz 
Proračuna Zagrebačke županije. 
 
Rokovi za dostavu izvješća o provedbi projekta propisat će se odlukom o dodjeli 
bespovratnih sredstava i ugovorom.  
 
Računi kojima se dokazuje namjensko korištenje potpore ne smiju se koristiti za 
pravdanje drugih potpora koje dodjeljuje Zagrebačka županija i ostali davatelji 
državnih potpora. 
 
Korisnik potpore dužan je dostaviti račune i izvode o plaćanju iz kojih je vidljivo da je 
korisnik potpore sudjelovao u financiranju projekta u iznosu navedenom u prijavi. 
 
U slučaju nenamjenskog utroška sredstava korisnik je dužan vratiti sredstva 
Zagrebačkoj županiji i isti će biti isključen iz dodjele potpora sljedeće godine. 
 
9. Obveze korisnika 
 
Korisnici kojima je Zagrebačka županija temeljem ove Odluke isplatila financijska 
sredstva dužni su na materijalima vezanim uz provedenu edukaciju navesti da je 
program sufinanciran sredstvima Zagrebačke županije. 
 
10. Obveza postupanja sukladno uputama i tekstu javnog poziva 
 
Prijavitelji su u obvezi postupati sukladno tekstu javnog poziva i ovim uputama. 
Prijavitelji su dužni ispuniti prijavu programa/projekta na obrascu za prijavu potpunim 
i čitkim ispunjavanjem obrasca, te uz prijavu dostaviti svu potrebnu dokumentaciju. 
 
Upute za prijavitelje, obrazac za prijavu, obrasci izvještaja i ostali obrasci dostupni su 
na službenim internetskim stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-
zupanija.hr pod Natječaji i javni pozivi, Upravni odjel za gospodarstvo. 
 
Prijava izrađena suprotno tekstu javnog poziva i ovim uputama smatrat će se 
neprihvatljivom prijavom i kao takva će se odbiti. 
 
KLASA: 300-01/17-01/10  
URBROJ: 238/1-10-17-03 
U Zagrebu, 10. srpnja 2017. 
 

http://www.zagrebacka-zupanija.hr/
http://www.zagrebacka-zupanija.hr/

