REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo

NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA I ODGOVORI
u vezi s Javnim natječajem za dodjelu potpora za
poticanje razvoja poduzetništva za 2019. godinu

1. Vidimo da je Zagrebačka županija raspisala natječaj. Za što se možemo prijaviti i
koje je dokumente potrebno priložiti?
Natječaj, upute za prijavitelje i obrasci objavljeni su na službenim internetskim stranicama
Zagrebačke županije.
Molimo da prvo pročitate natječaj i upute, a zatim pregledate obrasce.
Ukoliko nakon čitanja natječaja i uputa, i prilikom ispunjavanja obrazaca budete imali pitanja,
obratite nam se telefonom ili elektronskom poštom.
Također možete doći na konzultacije za poduzetnike, koje će se održati u prostorijama
Zagrebačke županije (dvorana 19) 10. i 15. svibnja od 9 do 11:30, a 20. svibnja od 12 do 14
sati.
2. Može li se na natječaj javiti firma koja je u postupku registracije?
Prihvatljivi prijavitelji su subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva, obrti, zadruge i
profitne ustanove) koji već jesu registrirani, a ne koji su tek u postupku registracije.
Ako subjekt malog gospodarstva bude registriran prije kraja natječaja (3.6.2019.), tada će on
biti prihvatljivi prijavitelj za potporu za početak poslovanja poduzetnika. Napominjemo da je
potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga obavezan dokument za sve prijavitelje pa tako i
za tek osnovane subjekte.
3. Što ako trgovačko društvo bude osnovano nakon završetka natječaja?
Potpore za početak poslovanja poduzetnika dodjeljujemo svake godine. Poduzetnika
smatramo početnikom dvije godine nakon osnivanja, pa će se moći prijaviti na natječaj u
2020. ili 2021. godini. Napominjemo da će u tom slučaju prihvatljivi troškovi sufinanciranje biti
samo iz godine natječaja.
4. Da li je poduzetnik koji je dobio sredstva HZZ-a za samozapošljavanje, ili potporu
svog grada za početak poslovanja, prihvatljiv prijavitelj za potporu za početak
poslovanja po županijskom natječaju?
Da. Ograničenje iz natječaja na mogućnost dobivanja samo jedne potpore za početak
poslovanja odnosi se samo na potpore Zagrebačke županije.
Bitno je da se sredstva HZZ-a ili grada/općine ne koriste za isti projekt i iste troškove za koje
se traži potpora Zagrebačke županije. Namjena za koju se traži potpora Zagrebačke županije
ne smije biti financirana sredstvima drugih davatelja potpora.

5. Je li prihvatljiv prijavitelj obrt/trgovačko društvo sa sjedištem na području
Zagrebačke županije, a poslovnim prostorom u Zagrebu? Što ako je sjedište u
Zagrebu, a lokal na području Županije?
I sjedište i mjesto ulaganja moraju se nalaziti na području Zagrebačke županije, a grad
Zagreb nije dio Zagrebačke županije. Ako se jedno ili drugo nalazi na području grada
Zagreba, ili bilo koje druge županije, to nije prihvatljiv prijavitelj.
6. Može li društvo osnovano 2018. biti prihvatljiv prijavitelj za potporu za povećanje
konkurentnosti kroz proizvodne ili neproizvodne djelatnosti?
Može, ako zadovoljava ostale uvjete natječaja za tu potporu – a to znači da treba imati
pozitivno poslovanje u 2018. godini.
7. Je li tek osnovani subjekt malog gospodarstva prihvatljiv prijavitelj za potporu za
povećanje konkurentnosti kroz proizvodne ili neproizvodne djelatnosti?
Ne. Na potporu za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u proizvodne/neproizvodne
djelatnosti odnosi se i uvjet pozitivnog poslovanja u prethodnoj godini. To znači da tek
osnovani subjekt malog gospodarstva, koji u prošloj godini nije imao pozitivno poslovanje,
nije prihvatljiv prijavitelj za te vrste potpore.
Odnosno, od općeg uvjeta pozitivnog poslovanja u prethodnoj godini izuzeti su jedino
poduzetnici početnici koji predaju prijavu za subvenciju za početak poslovanja poslovanja
poduzetnika.
8. Može li se javiti na natječaj poduzetnik koji je prošle godine dobilo potporu?
Da, poduzetnik se može prijaviti ako je potporu iskoristilo namjenski i u roku.
Ograničenje postoji za potporu za početak poslovanja poduzetnika, koju početnik može dobiti
samo jednom.
9. Da li su prihvatljivi računi koji su plaćeni gotovinom? Treba li za njih dostaviti
izvode?
Da, prihvatljivi su računi plaćeni gotovinom i za njih se ne dostavljaju bankovni izvodi. Na
računima mora biti navedeno da su plaćeni gotovinom, i moraju (kao i ostali računi) glasiti na
subjekt malog gospodarstva za koji se traži potpora.
10. Da li je prihvatljiva ponuda kojoj je rok istekao? Je li potrebno zatražiti nove
ponude, čija opcija nije istekla u trenutku predaje prijave na natječaj?
Prihvatljiva je i ponuda kojoj je rok istekao. Ne treba nabavljati novu ponudu osim ako postoji
sumnja u mogućnost realizacije projekta temeljem ranije dostavljene ponude.
11. Da li ponude i računi iz inozemstva moraju biti prevedeni na hrvatski?
Da, trebaju, ali nije potreban službeni prijevod, bitno je da se vidi o čemu se radi. Prihvatljivo
je da se na sam list ponude/računa dopiše prijevod – ako ima dovoljno mjesta – i da se uz
cijenu u stranoj valuti upiše iznos u kunama, i datum tečaja.
12. Da li je prihvatljiva elektronička potvrda porezne uprave o nepostojanju duga?
Da, prihvatljiva je.
13. Je li potrebno dostaviti izvadak iz registra?
Nije potrebno dostaviti izvadak iz registara koji su javno dostupni (Obrtni registar, Registar
trgovačkog suda). Ako nam neki podaci budu dodatno potrebni nakon uvida u registar,
zatražit ćemo dopunu prijave.

14. Može li se priložiti ugovor o kompenzaciji kao dokaz o plaćanju?
Ne, kompenzacija nije prihvatljiv način plaćanja po ovom natječaju.
15. Kako ću priložiti fotografije opreme koja još nije nabavljena?
Mogu se priložiti fotografije iz kataloga proizvođača ili s interneta. Ako to nikako nije moguće
prijavi se prilaže obrazloženje zašto nije moguće priložiti fotografije, na primjer kad se stroj
izrađuje po narudžbi.
16. Da li je dozvoljena nabava rabljene opreme?
Da, dozvoljena je. Nema ograničenja u vezi s rabljenom opremom.
17. Je li prihvatljiva nabava gospodarskog vozila?
Ne, nabava vozila nije prihvatljiva namjena.
18. Mogu li se dva stroja obuhvatiti jednim projektom?
Da, projekt se može odnositi na nabavu više komada opreme.
19. Može li se prijaviti projekt s više namjena, na primjer nabava opreme, uređenje
prostora i marketinške aktivnosti?
Da, za potporu za početak poslovanja i za povećanje konkurentnosti ulaganjem kroz
neproizvodne djelatnosti, gdje su te namjene dopuštene, prihvatljivo je da jednom prijavom
bude obuhvaćeno više namjena.
20. Imamo problema kod prijave putem sustava "e-prijave". Što sad?
Sa svim pitanjima u vezi sa sustavom "e-prijave" molimo da se obratite na kontakt:
podrska@eprijave.hr.
Napominjemo da prijava putem sustava "e-prijave" nije isključivi način prijave na ovaj
natječaj, već je kao i prethodnih godina moguće prijavu poslati putem pošte ili predati
osobno. Međutim, prijavu putem sustava "e-prijave" preporučujemo radi brže obrade.
21. Može li se potpora isplatiti prije realizacije projekta, odnosno prije plaćanja
troškova po projektu?
Ne. Potpora može biti dodijeljena temeljem prijave uz koju su priložene ponude za troškove
koji još nisu realizirani, ali ne može biti isplaćena dok korisnik ne dostavi izvještaj o realizaciji,
s računima, dokazima o plaćanju i fotodokumentacijom.
Međutim, prihvatljivi su načini plaćanja među ostalim putem bankovnog kredita, financijskog
lizinga te kreditnom ili debitnom karticom gospodarskog subjekta ili vlasnika obrta, uključujući
plaćanje karticom na rate.
22. Postoji li vremensko ograničenje za projekt koji se prijavljuje?
Projekt bi trebao biti dovršen u roku 60 dana od potpisa ugovora. Postoji mogućnost
produljenja roka, ali vremenski period provedbe svakako je ograničen je na 2019. godinu. Do
kraja godine moraju biti realizirani svi troškovi, a u pravilu i provedene sve aktivnosti.
Iznimno se može odobriti produljenje realizacije projekta na 2020. godinu, međutim plaćanja
moraju biti obavljena u 2019. godini.
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