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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za gospodarstvo 
 
 

UPUTE ZA PRIJAVITELJE   
projekata za dodjelu potpora Zagrebačke županije poduzetnicima 

za nastup na manifestacijama u vezi s poduzetništvom 
u 2016. godini 

 
1. Ciljevi i prioriteti  
 
  Ciljevi Odluke o bespovratnim potporama Zagrebačke županije poduzetnicima 
za nastupe na manifestacijama u vezi s poduzetništvom (u daljnjem tekstu: Odluka) i 
dodjele potpora su sljedeći:  
- poticanje razvoja mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata 
- poticanje izvozne orijentacije gospodarstva 
 Prijavljeni projekti moraju doprinositi tim ciljevima. Ciljevi i očekivani rezultati 
prijavljenih projekata moraju biti jasno definirani i mjerljivi. 
 
2. Uvjeti prijave 
 
a) Prihvatljivi prijavitelji 
 Prijavu na Natječaj za prijavu projekata za dodjelu potpora Zagrebačke županije 
za nastup na manifestacijama u vezi s poduzetništvom u 2016. godini (u daljnjem 
tekstu: Natječaj) mogu podnijeti: subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o 
poticanju razvoja malog gospodarstva ("Narodne novine" broj 29/02, 63/07, 53/12 i  
56/13), obrti, trgovačka društva i profitne ustanove, koji kumulativno ispunjavaju 
sljedeće uvjete:  
- koji imaju sjedište na području Zagrebačke županije  
- koji imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće (dokazuje se 
potvrdom nadležne Porezne uprave) 
- 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 namijenski 
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 
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- 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). 
 
 Korisnici potpore ne mogu biti: 
- subjekti malog gospodarstva koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i 
ribarstvom,  
- subjekti malog gospodarstva koji se bave točenjem pića, kockanjem, kladioničarskim i 
sličnim djelatnostima. 
 
b) Prihvatljivi projekti 
 Manifestacije u vezi s poduzetništvom u smislu ovog Natječaja (u daljnjem 
tekstu: manifestacije) jesu sajmovi, izložbe, natjecanja i slične manifestacije u vezi s 
poduzetništvom, organizirane s namjerom predstavljanja poduzetnika i udruženja 
poduzetnika, promocije ili ocjenjivanja njihovih proizvoda i usluga. 
 Prihvatljivi projekti za financiranje temeljem ovog Natječaja su projekti koji 
kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:  
- projekt se odnosi na pojedinačni nastup subjekta malog gospodarstva na manifestaciji 
u smislu ovog Natječaja 
- projekt prijavljuje subjekt malog gospodarstva - prihvatljivi prijavitelj s ciljem 
unapređenja svog poslovanja 
- manifestacija na koju se odnosi projekt odvija se u godini u kojoj je raspisan natječaj 
- projekt se ne sufinancira drugim potporama koje dodjeljuje Zagrebačka županija i 
ostali davatelji državnih potpora 
 Prijave se podnose za sufinanciranje projekata koji će se provoditi tijekom 
2016. godine.  
 
c) Neće se uzeti u razmatranje prijave 
 Temeljem ovog Natječaja Zagrebačka županija neće sufinancirati:  
- nastup, predstavljanje i ocjenjivanje poljoprivrednih proizvoda i proizvođača  
- nastup na kongresima, seminarima, okruglim stolovima, stručnim skupovima, 
predavanjima i slično 
- nastup na prodajnoj izložbi u okviru prostora trgovačkih centara i slično 
- pojedinačni nastup u okviru  zajedničkog nastupa na manifestaciji, ako je organizatoru 
zajedničkog nastupa dodijeljena potpora za sufinanciranje organiziranja zajedničkog 
nastupa poduzetnika Zagrebačke županije na manifestacijama. 
 
d)  Prihvatljive aktivnosti i troškovi 
 Potpora se može dodijeliti pojedinačnim izlagačima za nastup na 
manifestacijama u zemlji ili inozemstvu isključivo za:  
- zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora,  
- trošak izrade promidžbenih materijala koji se koriste na manifestaciji. 
 Prihvatljivi troškovi su troškovi za radove, opremu i usluge za projekt, koji se 
odnose na ovdje navedene prihvatljive aktivnosti. 
 Prilikom izračuna postotka troškova uzimaju se u obzir isključivo prihvatljivi 
troškovi za namjene navedene u ovim Uputama.  
 
e) Neprihvatljivi troškovi   
 Sljedeći troškovi nisu prihvatljivi:  
- troškovi prijevoza, noćenja i dnevnica,  
- troškovi zaposlenih i honorarnih suradnika, 
- trošak izrade vizualnog identiteta,  
- trošak izrade internetskih stranica, 
- popratni troškovi konzumacije hrane i pića, nagrada i poklona za posjetitelje 
- porez na dodanu vrijednost. 
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f) Iznos 
 Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše:  
- 7.500,00 kuna za nastup na manifestacijama u Hrvatskoj, 
- 30.000,00 kuna za nastup na manifestacijama u inozemstvu.  
 Jednom poduzetniku može se dodijeliti u jednoj kalendarskoj godini najviše 
dvije potpore. 
  
Temeljem Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 
107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore) 
pod pojmom „jedan poduzetnik” obuhvaćeni su svi poduzetnici koji su u najmanje 
jednom od sljedećih međusobnih odnosa: 
(a) jedan poduzetnik ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom 
poduzetniku;  
(b) jedan poduzetnik ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, 
upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzetnika;  
(c) jedan poduzetnik ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugog poduzetnika 
prema ugovoru sklopljenom s tim poduzetnikom ili prema odredbi statuta ili društvenog 
ugovora tog poduzetnika;  
(d) jedan poduzetnik, koji je dioničar ili član u drugom poduzetniku, kontrolira samo, u 
skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzetnika, većinu 
glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzetniku.  
Poduzetnici, koji su u bilo kojem od odnosa navedenih u točkama (a) do (d) preko 
jednog ili više drugih poduzetnika isto se tako smatraju jednim poduzetnikom. 
 
g) Prednost 
Prednost pri dodjeli potpore imaju subjekti malog gospodarstva:  
- za nastupe na manifestacijama u inozemstvu 
- kojima je osnovna djelatnost proizvodnja, djelatnost tradicijskog ili umjetničkog obrta 
- u tekućoj godini još nije dodijeljena potpora za nastupe na manifestacijama u vezi s 
poduzetništvom. 
 
4. Intenzitet potpore  
 
 Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim Zagrebačka županija 
sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do maksimalno 50% 
ukupno prihvatljivih troškova (bez PDV-a).  
 Podnositelj prijave dužan je sudjelovati u financiranju predloženog projekta u 
iznosu od minimalno 50%.  
 
5. Trajanje i lokacija projekta 
 
 Sufinanciranje od strane Županije moguće je za manifestacije koje se odvijaju u 
2016. godini, kao i za manifestacije koje su započinju u 2016. godini i nastavit će se 
početkom 2017. godine. 
 Lokacija na kojoj se provodi projekt: potpore se dodjeljuju subjektima malog 
gospodarstva sa sjedištem na području Zagrebačke županije, za nastup na 
manifestacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.  
 Napomena: grad Zagreb nije u sastavu Zagrebačke županije. 
 
6. Način dodjele potpora 
 
 Potpore se dodjeljuju na temelju provedenog Natječaja i kriterija propisanih 
Odlukom. 
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 Prijave se rješavaju u skupinama prema redoslijedu prispijeća i do utroška 
proračunskih sredstava. 
 Nakon provedenog pregleda prijava, Upravni odjel za gospodarstvo izrađuje 
prijedlog odluke o odabiru projekata. Na prijedlog Upravnog odjela za gospodarstvo 
mišljenje daje Povjerenstvo koje imenuje Župan. 
 Odluku o odabiru projekata donosi Župan Zagrebačke županije. Odluka će biti 
objavljena na službenim internetskim stranicama Zagrebačke županije, u rubrici 
Natječaji i javni pozivi, kao dodatni dokument uz ovaj Natječaj. 
 
 Korisnik potpore sa Županijom potpisuje ugovor o potpori. 
 Potpore dodijeljene temeljem Odluke imaju narav državne potpore male 
vrijednosti. Potpora se smatra dodijeljenom datumom potpisa ugovora i u iznosu koji je 
naveden ugovorom, bez obzira na moguće kasnije iskorištenje u manjem iznosu. 
 
7. Način isplate potpora 
 
 Odobrena novčana sredstva doznačuju se na račun korisnika potpore prema 
realiziranim priznatim troškovima po potpisu ugovora, a nakon što korisnik potpore 
dostavi Upravnom odjelu za gospodarstvo dokumentaciju iz koje je vidljiva realizacija 
projekta i namjenski utrošak sredstava i to:  
- izvještaj o provedbi projekta (o nastupu na manifestaciji) 
- račune ili u slučaju da prodavatelj nije ovlašten za izdavanje računa ugovore   
- izvode s bankovnog transakcijskog računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje.  
Iznimno korisnik potpore umjesto izvoda s bankovnog računa može dostaviti račune iz 
kojih je vidljivo da je plaćanje obavljeno gotovinom 
- fotodokumentaciju o realizaciji projekta. 
 
 Nalog za plaćanje, kompenzacija i cesija ne prihvaćaju se kao dokaz o 
izvršenom plaćanju.  
 Odobrena novčana sredstva doznačuju se na račun korisnika potpore 
jednokratno. 
 
Računi kojima se dokazuje namjensko korištenje potpore moraju:  
- biti iz tekuće godine  
- odnositi se na troškove iste vrste i namjene kako je navedeno u ponudama ili 
predračunima dostavljenim uz prijavu. 
 
Računi kojima se dokazuje namjensko korištenje potpore ne smiju se koristiti za 
pravdanje drugih potpora koje dodjeljuje Zagrebačka županija i ostali davatelji državnih 
potpora. 
 
 U slučaju da se ukupni prihvatljivi troškovi po dostavljenim računima razlikuju 
od troškova u ponudama dostavljenim uz prijavu, potpora se isplaćuje prema 
opravdanim troškovima na sljedeći način:  
- ako su ukupni prihvatljivi troškovi po dostavljenim računima veći od troškova 
prikazanih u prijavi potpora se isplaćuje u odobrenom iznosu,  
- ako su ukupni prihvatljivi troškovi po dostavljenim računima manji od troškova 
prikazanih u prijavi potpora se isplaćuje u iznosu manjem od odobrenog iznosa, i to 
50% od prihvatljivih dokumentiranih troškova. 
 
8. Rok za dostavu računa i izvještaja 
 
 Zadnji rok za dostavu računa i izvještaja o namjenskom korištenju potpore je 30 
dana od završetka manifestacije, a ne može biti kasniji od 15. prosinca 2016. godine.  
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Sredstva potpore neće biti uplaćena podnositeljima prijave koji do tog roka ne dostave 
račune i izvještaj o namjenskom korištenju potpore, i isti će biti isključeni iz dodjele 
potpora sljedeće godine. 
 Iznimno, i samo za manifestacije koje se održavaju u prosincu, za koje korisnik 
ne može u roku priložiti račune, izvode i izvještaj o provedbi projekta, potpora se može 
isplatiti nakon dostavljenog privremenog izvještaja i ponuda.  
 Korisnik kojem je potpora isplaćena temeljem dostavljenog privremenog 
izvještaja i ponuda, ima obavezu realizirati projekt u cijelosti i najkasnije do kraja 
siječnja 2017. godine dostaviti izvještaj o provedbi projekta, račune i izvode. 
 
9. Obveze korisnika 
 
 Korisnik potpore obavezan je na zahtjev Upravnog odjela za gospodarstvo 
dostaviti Zagrebačkoj županiji podatke o ukupnim prihodima, ukupnim rashodima, neto 
dobiti, prihodima od izvoza, broju i strukturi zaposlenih, te prihodima po zaposlenom za 
godinu u kojoj je dodijeljena potpora i za naredne dvije godine.  
 Korisnik potpore dužan je omogućiti Zagrebačkoj županiji kontrolu namjenskog 
utroška dobivene potpore. Stručnu, administrativnu i terensku kontrolu provodi Upravni 
odjel za gospodarstvo.  
 Korisnici potpore koji nenamjenski utroše odobrena sredstva, dužni su ista 
vratiti. Korisnici potpore koji nenamjenski utroše odobrena sredstva, ili ne realiziraju 
projekt, ili propuste na vrijeme dostaviti izvještaj, ili raskinu ugovor, bit će isključeni iz 
dodjele potpora sljedeće godine.  
 Ukoliko je korisnik potpore priložio neistinitu dokumentaciju, ili prijavljeno stanje 
u prijavi i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju, korisnik potpore 
dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Županijski proračun, i bit će isključen iz 
dodjele potpora sljedeće tri godine.  
 
10. Obveza postupanja sukladno uputama i tekstu Natječaja 
 
 Prijavitelji su u obvezi postupati sukladno tekstu Natječaja i ovim uputama. 
Prijavitelji su dužni ispuniti prijavu projekta na obrascu za prijavu potpunim i čitkim 
ispunjavanjem obrasca, i 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 Natječaja i ovim uputama smatrat će se 
neprihvatljivom prijavom i kao takva će se odbiti. 
 
 
 
KLASA: 380-03/16-01/07 
URBROJ: 238/1-10-16-03 
U Zagrebu, 27. lipnja 2016. 
 


