GRAD OTOK

Program poticanja razvoja poduzetništva i obrtništva na području Grada
Otoka za razdoblje 2018.-2020. godine

Travanj 2018. godine
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UVOD
Jačanje poduzetništva jedan je od glavnih prioriteta gospodarske politike te
je radi općega dugoročnoga gospodarskoga i društvenoga napretka bitno stalno
poticati njegov rast i razvoj.
Stoga je radi daljnjega jačanja položaja i uloge poduzetništva izrađen
Program poticanja razvoja poduzetništva i obrtništva na području Grada Otoka
za razdoblje od 2018.- 2020. godine te okvir za obuhvatnije mehanizme poticaja,
odnosno stvaranje uvjeta za poduzetničku klimu koja je poticajna za ukupni
gospodarski i društveni razvoj.
Program se oslanja na postojeće relevantne strateške dokumente koji
usmjeravaju budući razvoj poduzetništva a posebice na Strateški razvojni program
grada Otoka.
Prioriteti i mjere u programu utvrđeni su na osnovi raspoloživih statističkih
informacija i dokumenata, provedenih analiza, dosadašnjih aktivnosti poticanja
poduzetništva i identificiranih potreba obrtnika i poduzetnika, kao i praćenja
razvojnih smjernica na gradskoj i državnoj razini.
I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim općim programom poticanja razvoja poduzetništva i obrtništva na području
grada Otoka (u daljnjem tekstu: Program) uređuju se svrha i ciljevi Programa,
korisnici i nositelji za provedbu mjera, područja iz Programa, sredstva za
realizaciju mjera te provedba mjera koje predstavljaju potporu male vrijednosti.
Mjere za koje su odobrena sredstva po ovom Programa predstavljaju potporu male
vrijednosti i provodit će se sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br.
1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o
funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske
unije L 352/1).
Članak 2.
Svrha ovoga Programa je stvaranje uvjeta za poduzetničku klimu koja je poticajna
za ukupni gospodarski i društveni razvoj na području grada Otoka.
Članak 3.
Ciljevi ovoga Programa su jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika i obrtnika
na tržištu, povećanje investicijskih ulaganja poduzetnika uz rast zaposlenosti,
poboljšanje uvjeta za financiranje poduzetnika te podizanje razine poduzetničkih
znanja i vještina.
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Ciljevi se ostvaruju primjenom mjera usmjerenih jačanju konkurentnosti
poduzetnika i obrtnika, korištenju potporne infrastrukture za realizaciju
poduzetničkih poduhvata, razvoju financijskih mjera potpore poduzetništvu i
obrtništvu te ostvarivanju stručnog obrazovanja i boljeg informiranja.
II.KORISNICI PROGRAMA
Članak 4.
Korisnici ovoga programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni
zakonom kojim se uređuje poticanje malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u
privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada
Otoka.
Iznimno, korisnici ovog programa mogu biti i gospodarski subjekti, fizičke osobe
ili drugi pravni oblici koji su ovim programom utvrđeni kao korisnici pojedinih
mjera koji provode poslovne aktivnosti (koji imaju poslovnu jedinicu )na
području Grada Otoka.
Klasifikacija malih i srednjih poduzeća za definiranje korisnika ovog Programa
preuzeta je iz hrvatskog i europskog zakonodavstva
Osim glavnih kriterija za definiranje MSP-a (broj zaposlenih, godišnji promet te
aktiva/dugoročna imovina), u obzir uzimaju i povezanosti između dvaju ili više
poduzeća. Ovdje postoje 3 kategorije poduzeća: neovisna, partnerska i
povezana.
Dva ili više poduzeća se smatraju povezanim ako:
- Jedno poduzeće je u vlasništvu većine udjela ili većinskih glasačkih prava
unutar drugog poduzeća
– Jedno poduzeće ima pravo postavljanja ili smjenjivanja većine
administrativnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća
– Ugovor potpisan među poduzećima ili zakonska odredba u memorandumu ili
statutu jednog poduzeća dopušta drugom poduzeću da ostvari dominantan
utjecaj u poduzeću
– Jedno poduzeće ima mogućnost, na temelju ugovora, potpune kontrole i
upravljanja glasačkim pravima dionika ili članova.
U tom slučaju, pri definiranju spada li pojedino poduzeće u jednu od kategorija
MSP-a, konačnom broju zaposlenih i godišnjem prometu / aktivi/dugoročnoj
imovini pridodaju se isti pokazatelji tvrtke ili tvrtki s kojima je poduzeće u
povezanom odnosu i to u iznosu od 100% tvrtke za koje je poduzeće povezano.
Također, u slučaju da vezane tvrtke ne sastavljaju konsolidirane račune te da je
tvrtka za koju je poduzeće vezano također povezano za drugu tvrtku ili tvrtke,
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konačnom broju zaposlenih i godišnjem prometu / aktivi/dugoročnoj imovini
pridodaju se isti pokazatelji svih tvrtki koje su u povezanom odnosu.
III.NOSITELJI PROGRAMA
Članak 5.
Nositelji provedbe ovoga programa su Grad Otok (u daljnjem tekstu: Grad) u
suradnji sa Otočkom razvojnom agencijom ORA-om.
IV. PODRUČJA PROGRAMA
Članak 6.
1.Jačanje konkurentnosti poduzetnika i obrtnika
2.Financiranje poduzetništva
3.Obrazovanje i informiranje u poduzetništvu
Članak 7.
1.JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA I OBRTNIKA
Iz područja programa "Jačanje konkurentnosti poduzetnika" utvrđuju se sljedeće
mjere:
1.1. Mjera: Potpore za otvaranje novih radnih mjesta, novo zapošljavanje i
samozapošljavanje
Ciljevi: stvaranje preduvjeta za očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih
mjesta te zapošljavanje
Korisnici: mikro i mala trgovačka društva, zadruge, ustanove u vlasništvu fizičkih
osoba, obrti, djelatnosti slobodnih zanimanja te nezaposlene osobe iz evidencije
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koje planiraju samozapošljavanje
pokretanjem vlastitog posla.
Provedba:
Mjera će se provoditi kroz:
 financijske potpore poduzetnicima koji će:
 otvoriti nova radna mjesta i zaposliti nove radnike
 nezaposlenim osobama iz evidencije Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje koje planiraju samozapošljavanje pokretanjem
vlastitog posla:
1.1.1.
Potpore će se dodjeljivati korisnicima KOJI ZAPOŠLJAVAJU
DJELATNIKE SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM, BEZ OBZIRA NA
RADNO ISKUSTVO:
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GODINE
1. godina
2. godina
3. godina

IZNOS POTPORE (mjesečno)
6.000,00 kn
3.000,00 kn
1.500,00 kn

Potpore će se dodjeljivati korisnicima KOJI ZAPOŠLJAVAJU DJELATNIKE S
VIŠOM STRUČNOM SPREMOM, BEZ OBZIRA NA RADNO ISKUSTVO:
GODINE
4. godina
5. godina
6. godina

IZNOS POTPORE (mjesečno)
5.000,00 kn
2.500,00 kn
1.500,00 kn

Potpore će se dodjeljivati korisnicima KOJI ZAPOŠLJAVAJU DJELATNIKE
SA SREDNJOM STRUČNOM SPREMOM:
GODINE
IZNOS POTPORE (mjesečno)
7. godina
4.000,00 kn
8. godina
2.000,00 kn
9. godina
1.000,00 kn

Ukupna predviđena sredstva za ovu mjeru u 2018. godini iznose: 400.000,00 kuna
Svakog djelatnika za kojega je primljena naknada korisnik je dužan zadržati u
radnom odnosu minimalno još jednu godinu nakon isteka prve tri godine za koju
je primljena potpora. Pravo na potporu ima korisnik pod uvjetom da minimalna
neto plaća novozaposlenog djelatnika za koju je ostvarena potpora četiri godine
koliko traje ugovorni odnos s Gradom iznosi minimalno 4000,00 kuna za srednju
stručnu spremu odnosno minimalno 5.000,00 kuna za višu i 6000,00 kuna za
visoku stručnu spremu.
Potpore će se isplaćivati retroaktivno za prethodni mjesec po podnošenom
zahtjevu korisnika uz dokaz o izvršenoj isplati plaće za djelatnika za kojeg je
odobrena potpora.
Ukoliko dođe do prekida radnog odnosa prije isteka razdoblja od tri godine,
poslodavac je dužan zaposliti novoga djelatnika za kojeg nastavlja primati
potporu ili u suprotnom mora vratiti dobivena sredstva. Korisnik je dužan izvršiti
zamjenu djelatnika za kojeg mu je odobrena potpora u roku 3 mjeseca s tim da za
period dok nema uposlenog djelatnika ne ostvaruje pravo na potporu.
Sredstva iz ove mjere ne mogu se koristi za zapošljavanje supružnika.
Korisnik da bi ostvario potporu mora dokazati da u posljednjih 6 mjeseci nije bilo
smanjenja broja zaposlenih djelatnika.
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1.2. Mjera: Potpore za razvoj poduzetništva i obrtništva mladih i potpore
za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika
Ciljevi: Povećanje broja gospodarskih subjekata i gospodarskih aktivnosti
uključivanje mladih u poduzetničke aktivnosti te stvaranje preduvjeta za veći
broj održivih poslovnih pothvata
Nositelj: Grad Otok
Korisnici: početnici i nezaposlene osobe, mikro, mala društva, zadruge, ustanove,
obrti, djelatnosti slobodnih zanimanja u većinskom vlasništvu mladih do 40
godina (minimalno 51% vlasništva), odnosno i/ili u vlasništvu početnika koji prvi
put osniva tvrtku ili posluje do dvije godine. Korisnici mogu biti i nezaposlene
osobe iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koje planiraju
samozapošljavanje pokretanjem vlastitog posla, sa sjedištem odnosno
prebivalištem na području grada Otoka.
Poduzetnikom početnikom smatra se gospodarski subjekt koji je upisan u
odgovarajući registar u razdoblju ne dužem od 2 godine do dana podnošenja
prijave na javni poziv.
U slučaju kada poduzetnik zadovoljava oba uvjeta ostvaruje pravo na samo jednu
potporu.
Provedba:
Potpora pri pokretanju gospodarske aktivnosti za nabavu strojeva, opreme i alata
te uređenje poslovnog prostora, u visini do 70% troškova (bez PDV-a), do najviše
25.000,00 kn.
Ukoliko korisnik zaposli jednog djelatnika iznos potpore iznosi do najviše
75.000,00 kn ( odnosno do 50 % troškova bez PDV-a) za nabavu strojeva,
opreme i alata te uređenje poslovnog prostora te ostvaruje pravo na sredstva iz
mjere 1.1. Potpore za otvaranje novih radnih mjesta, novo zapošljavanje i
samozapošljavanje:
Za svako novo zapošljavanje korisnik ostvaruje pravo na potporu do 50%
(troškova bez PDV-a) odnosno maksimalno 100.000,00 kuna.
Svakog djelatnika za kojega je primljena naknada poduzetnik je dužan zadržati u
radnom odnosu minimalno još jednu godinu nakon isteka prve tri godine za koju
je primljena potpora.
Izuzeće:
Ovom potporom nisu obuhvaćeni troškovi za kupnju osobnih vozila, najma
poslovnog prostora, troškovi osnivanja odnosno registracije i osnivački kapital za
trgovačka društva. Navedeni troškovi u izuzeću neće se priznati.
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U slučaju prava na ostvarenje potpore do 25.000,00 kuna (odnosno 70% troškova)
korisnik ima pravo na vaučer od strane Grada te će se odobrena potpora direktno
isplatiti pružatelju usluge ili robe ovisno za što je potpora odobrena. Sva prava i
obveze će se regulirati ugovorom između Grada i korisnika potpore. Ukoliko je
odobrena potpora za 50% troškova odnosno do 75.000,00 kuna sredstva će se
isplaćivati temeljem ispostavljenih faktura i dokaza o plaćanju na račun
podnositelja zahtjeva

1.3. Mjera: Potpore za nabavu i ugradnju strojeva i opreme
Ciljevi: Poticanje proizvodnje i konkurentnosti proizvoda i usluga
Nositelj: Grad Otok
Korisnici: Mikro, mala trgovačka društva, zadruge, ustanove, obrti, djelatnosti
slobodnih zanimanja koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem
odnosno prebivalištem na području grada Otoka ili izdvojena poslovna jedinica.
Provedba:
 Potpora za nabavu i ugradnju strojeva i opreme u visini 50% troškova
(bez PDV-a), a najviše do 25.000,00 kn
 Potpora za nabavu i ugradnju strojeva i opreme u visini 70% troškova
(bez PDV-a) a najviše do 25.000,00 kn :
- za žene poduzetnice (u većinskom vlasništvu žena poduzetnica
(minimalno 51% vlasništva)
- braniteljske populacije i branitelji koji žele pokrenuti vlastiti posao
samozapošljavanjem
U slučaju otvaranja novih radnih mjesta potpora iznosi:
Potpora za nabavu i ugradnju strojeva i opreme u visini od 50% troškova (bez
PDV-a), a najviše do 75.000,00 kn za svakog novozaposlenog djelatnika. Uz
navedenu potporu korisnik ostvaruje pravo na potporu za novo zapošljavanja na
način kako je predviđeno u mjeri 1.1. Potpore poduzetnicima za otvaranje novih
radnih mjesta, novo zapošljavanje.
Za svako novo zapošljavanje korisnik ostvaruje pravo na potporu do 50%
(troškova bez PDV-a) odnosno maksimalno 100.000,00 kuna.
Uz navedenu potporu korisnik ostvaruje pravo na potporu za novo zapošljavanja
na način kako je predviđeno u mjeri 1.1. Potpore poduzetnicima za otvaranje
novih radnih mjesta, novo zapošljavanje.
U slučaju prava na ostvarenje potpore do 25.000,00 kuna (odnosno 70% troškova)
korisnik ima pravo na vaučer od strane Grada te će se odobrena potpora direktno
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isplatiti pružatelju usluge ili robe ovisno za što je potpora odobrena. Sva prava i
obveze će se regulirati ugovorom između Grada i korisnika potpore. Ukoliko je
odobrena potpora za 50% troškova odnosno do 75.000,00 kuna sredstva će se
isplaćivati temeljem ispostavljenih faktura i dokaza o plaćanju na račun
podnositelja zahtjeva
1.4. Mjera: Potpore za certificiranje proizvoda i procesa
Ciljevi: Stvaranje povoljnih uvjeta za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom i
certificiranje sukladnosti proizvoda prema međunarodno priznatim standardima
i normama
Nositelj: Grad Otok
Korisnici: mikro, mala trgovačka društva, zadruge, ustanove, obrti, djelatnosti
slobodnih zanimanja koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem
odnosno prebivalištem na području grada Otoka
Provedba:
Potpora za troškove uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom
i certificiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim
normama i smjernicama, u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše
10.000,00 kn
Korištenje ove mjere ne isključuje korištenje ostalih mjera za korisnika.
Sredstva će se isplaćivati temeljem ispostavljenih faktura i dokaza o plaćanju na
račun podnositelja zahtjeva
1.5. Mjera: Očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih
obrtničkih djelatnosti i umjetničkih obrta
Ciljevi: Očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih
djelatnosti i umjetničkih obrta
Nositelj: Grad Otok
Korisnici: mikro, mala trgovačka društva koja su u vlasništvu fizičkih osoba i
obavljaju djelatnost na obrtnički način, obrti, djelatnosti slobodnih zanimanja,
osobe koje imaju registriranu kućnu radinost ili sporedno zanimanje sa sjedištem
i prebivalištem na području grada Otoka. Tradicijski i umjetnički obrti definirani
su Pravilnikom o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima ("Narodne novine"
br. 112/07.)
Provedba: Potpora za nabavu repromaterijala, alata i opreme potrebne za
unaprjeđenje proizvodnog procesa te uređenje poslovnog prostora, u visini od
80% troškova (bez PDV-a), a najviše 25.000,00 kn
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 dodjela poticajnih financijskih sredstava u obliku potpora obrtnicima koji
obavljaju tradicijske, deficitarne i proizvodne obrtničke djelatnosti
Izuzeće: Troškovi za kupnju osobnih vozila i najma poslovnog prostora neće se
priznati
Mjera se može koristiti u kombinaciji sa mjerom 1.1. Potpore poduzetnicima za
otvaranje novih radnih mjesta, novo zapošljavanje
Korisnik ove potpore ima pravo na vaučer od strane Grada te će se odobrena
potpora direktno isplatiti pružatelju usluge ili robe ovisno za što je potpora
odobrena. Sva prava i obveze će se regulirati ugovorom između Grada i korisnika
potpore.

1.6. Mjera: Poticanje osnivanja zadruga i klastera
Ciljevi: umrežavanje privatnog, javnog i znanstveno-istraživačkog sektora radi
jačanja izvoznog potencijala te podizanja tržišne učinkovitosti malog
gospodarstva
Nositelj: Grad Otok
Korisnici: mikro, mala trgovačka društva, zadruge koji su u cijelosti u privatnom
vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada koji se žele
udružiti u zadruge i klastere
Provedba:
 stručna i financijska potpora osnivanju novih i unaprjeđenju rada zadruga
i klastera
 financijske potpore i to u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše
do 25.000,00 kn: potpora pri pokretanju gospodarske aktivnosti za nabavu
strojeva, opreme i alata te uređenje poslovnog prostora,
 financijske potpore za zapošljavanje voditelja zadruge ili klastera :
Za 1. godinu rada:
Subvencija Grada u iznosu 6.000,00 kn
Za 2. godinu rada:
Subvencija Grada u iznosu 3.000,00 kn
Za 3. godinu rada:
Subvencija Grada u iznosu 1.500,00 kn
Iznos potpore (subvencije) koju daje Grad je potpora za plaću voditelja uz
uvjet da voditelj ima završen viši ili visoki stupanj stručne spreme bez obzira na
radno iskustvo i pod uvjetom da je minimalna neto plaća voditelja 6000,00 kn.
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Za otvaranje novih radnih mjesta osim voditelja zadruge ili klastera moguće
je ostvarivanje prava na mjeru 1.1.
Sredstva će se isplaćivati temeljem ispostavljenih faktura i dokaza o plaćanju na
račun podnositelja zahtjeva
1.7. Mjera: Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz
fondova Europske unije
Ciljevi: Učinkovito korištenje sredstava iz fondova Europske unije radi rasta i
razvoja poduzetnika, odnosno jačanja njihove konkurentnosti
Nositelj: Grad Otok
Korisnici: mikro, mala trgovačka društva, zadruge, ustanove, obrti, djelatnosti
slobodnih zanimanja koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem
odnosno prebivalištem na području grada
Provedba: Potpora za izradu projektnog prijedloga i pripremu popratne
dokumentacije pri prijavi na natječaje za korištenje sredstava iz fondova Europske
unije, u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše 10.000,00 kn. Korisnik za
predmetnu potporu zahtjev može podnijeti jedan put godišnje.
Sredstva će se isplaćivati temeljem ispostavljenih faktura i dokaza o plaćanju na
račun podnositelja zahtjeva
1.8. Mjera: Potpore za izlaganje na sajmovima
Ciljevi: Promocija poduzetništva i obrta
Nositelj: Grad Otok
Korisnici: mikro, mala trgovačka društva, zadruge, ustanove, obrti, djelatnosti
slobodnih zanimanja koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem
odnosno prebivalištem na području grada
Provedba:
Potpora za sudjelovanje na domaćim i inozemnim sajmovima za pokriće
troškova izložbenog prostora na sajmu te smještaja i prijevoza sudionika na
sajmu, u visini od 50% troškova (bez PDV-a) a najviše 5.000,00 kuna.
Sredstva će se isplaćivati temeljem ispostavljenih faktura i dokaza o plaćanju
na račun podnositelja zahtjeva

Članak 8.
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2. FINANCIRANJE PODUZETNIŠTVA
Iz područja programa "Financiranje poduzetništva" utvrđuje se sljedeća mjera:
2.1. Mjera: Subvencioniranje kamatne stope za poduzetničke kredite
Ciljevi: Povećanje financiranja sektora malog gospodarstva po povoljnim
uvjetima s ciljem očuvanja i unapređenja poslovnih aktivnosti kako bi se povećala
konkurentnost i doprinijelo zadržavanju postojeće zaposlenosti te otvaranju novih
radnih mjesta
Provedba:
 subvencija kamata na poduzetničke kredite do najviše 2% za razdoblje do
najviše 3 godine do maksimalnog iznosa 35.000,00 kn godišnje
Nositelj: Grad Otok
Korisnici: Mirko i mala trgovačka društva koji su u cijelosti u privatnom
vlasništvu, ulažu na području grada Otoka i korisnici su poduzetničkih kredita
poslovnih banaka.
Isplate će se vršiti kvartalno nakon predočenja dokaza o izvršenim plaćanjima
od strane korisnika. Subvencija kamatne stope se provodi sukladno donesenim
Odlukama.
Članak 10.
3. OBRAZOVANJE I INFORMIRANJE U PODUZETNIŠTVU
Iz područja programa "Obrazovanje i informiranje" utvrđuju se sljedeće mjere:
3.1. Mjera: Potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika
Ciljevi: Unaprjeđivanje poduzetničkih znanja i vještina radi stvaranja preduvjeta
za održavanje i razvoj poslovanja poduzetnika
Nositelj: Grad Otok, ORA
Korisnici: mikro, mala trgovačka društva, zadruge, ustanove, obrti, djelatnosti
slobodnih zanimanja koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem
odnosno prebivalištem na području Grada Otoka
Provedba: Potpora za stručno obrazovanje i osposobljavanje za rad zaposlenika
u visini do 50% troškova (bez PDV-a), a najviše 10.000,00 kuna godišnje.
Izuzeće: Troškovi za studiranje i seminare neće se priznati
Sredstva će se isplaćivati temeljem ispostavljenih faktura i dokaza o plaćanju na
račun podnositelja zahtjeva
11

3.2. Mjera: Potpore za promicanje poduzetništva i obrta
Ciljevi: Jačanje svijesti o ulozi poduzetništva i obrta kao temelja gospodarskih i
općih društvenih vrijednosti
Nositelj: Grad Otok
Korisnici: mikro, mala trgovačka društva, zadruge, ustanove, obrti, djelatnosti
slobodnih zanimanja bez obzira na vlasničku strukturu i sjedište.
Provedba: Stručna, operativna i financijska potpora za organizaciju gospodarskih
manifestacija, znanstveno - stručnih skupova, sajmova te ostalih događanja
povezanih s promicanjem poduzetništva i obrta. Potpora može iznositi do 50%
troškova odnosno najviše 10.000,00 kuna godišnje.
Sredstva će se isplaćivati temeljem ispostavljenih faktura i dokaza o plaćanju na
račun podnositelja zahtjeva
V.SREDSTVA ZA PROVEDBU PROGRAMA
Članak 11.
Sredstva za provedbu mjera iz ovog Programa planirana su u proračunu Grada
Otoka i Projekcijama za pojedinu godinu provedbe te će se Javnim pozivom
odrediti ukupan iznos sredstava za provedbu Programa i planirani iznos sredstava
za pojedinu Mjeru. Grad Otok zadržava pravo preraspodjele neiskorištenih
sredstava u Mjere za koje se pokaže interes.
Korisnici potpore koji su u sustavu PDV-a ne ostvaruju pravo na PDV kao
prihvatljiv trošak za potpore iz ovog Programa.
Članak 12.
Korisnik ima pravo podnijeti jedan zahtjev godišnje po svakoj mjeri te ostvariti
maksimalno do 147.000,00 kuna potpora uz uvjet jednog zapošljavanja. U slučaju
većeg broja novootvorenih radnih mjesta Korisnik ima pravo Mjeru 1.1. Potpore
korisnicima za otvaranje novih radnih mjesta, novo zapošljavanje i
samozapošljavanje koristiti za svako novo radno mjesto.
Članak 13.
Gradska potpora korisnicima se isplaćuje temeljem kompletnog zahtjeva nakon
objavljenog Javnog poziva u skladu sa uvjetima iz ovog Programa.
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VI.PROVEDBA MJERA IZ PROGRAMA
Članak 14.
Gradske potpore dodjeljuje se na temelju provedenog Javnog poziva. Odluku o
raspisivanje Javnog poziva za gradske potpore donosi Gradonačelnik Grada
Otoka.
Članak 15.
Uvjeti za dodjelu potpore po svim Mjerama su:
- da podnositelj zahtjeva ima prebivalište/sjedište na području Grada Otoka
- da podnositelj zahtjeva nema dugovanja prema Gradu Otoku
- da podnositelj zahtjeva nema poreznih dugovanja prema RH
- da podnositelj ne koristi druge izvore sufinanciranja za predmetnu potporu
- da je podnositelj zahtjeva upisan u odgovarajući registar za obavljanje
djelatnosti
- ukoliko korisnik traži potporu za izgradnju ili uređenje poslovnog prostora dokaz
da je građevinski objekt legalan i posjeduje sve važeće dozvole

Članak 16.
Gradske potpore dodjeljuju se na temelju provedenog javnog postupka i kriterija
propisanih javnim pozivom, a sukladno ovom Programom. Zahtjevi za gradske
potpore podnose se na propisanim obrascima, a rješavaju se prema redoslijedu
prispijeća kompletiranih zahtjeva. Javni poziv bit će otvoren 45 dana od dana
objave na mrežnim stranicama Grada. Sredstva će se dodjeljivati ovisno o
vremenu zaprimanja pojedine prijave.

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.
Potrebna dokumentacija za ostvarenje prava na potporu bit će definirana Javnim
pozivom. Grad Otok može zatražiti od podnositelja zahtjeva dodatnu
dokumentaciju, kako bi se dokazalo ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpora
utvrđenih ovim Programom.
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Članak 17.
Za provođenje natječajnog postupka imenovat će se Povjerenstvo. Povjerenstvo
imenuje Gradonačelnik Grada Otoka. Nakon provjere dostavljene dokumentacije
Povjerenstvo sastavlja prijedlog Liste potpora (u daljnjem tekstu: Lista) te daje
Gradonačelniku Grada prijedlog Odluke o odobrenju potpora na utvrđivanje.

Članak 18.
Po utvrđivanju Liste (putem oglasne ploče i web stranice) Grad Otok obavještava
korisnike potpora o iznosu odobrene potpore i načinu ostvarenja odobrenih
sredstava.
Članak 19.
Potpore se dodjeljuju za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja, s tim da porez
na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) nije prihvatljiv trošak. Priznaju se
troškovi nastali nakon dana usvajanja Programa na sjednici Gradskog vijeća.
Članak 20.
Korisnici mjera ne smiju imati evidentiran dug prema Gradu Otoku, niti biti u
stečajnom, predstečajnom ili likvidacijskom postupku.
Članak 21.
Sukladno članku 3. Uredbe 1407/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji
je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR-a
tijekom razdoblja od tri fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje bez
obzira na oblik ili svrhu potpore.
Sukladno članku 6. Uredbe 1407/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu
priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti iz drugih izvora
tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini.
Davatelj potpore male vrijednosti (Grad Otok) dužan je korisniku potpore
dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi
1407/2013.
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Članak 22.
Korisnik gradske potpore odnosno podnositelj zahtjeva, po predaji zahtjeva,
podložan je nadzoru Grada Otoka u cilju provjere istinitosti podataka i
usklađenosti zahtjeva i stanja na terenu. Ukoliko je korisnik gradske potpore
odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno
stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju na
terenu, korisniku se neće odobriti potpora.
Članak 23.
S korisnicima čije prijave budu odabrane sklopit će se Ugovor o međusobnim
pravima i obvezama te iznosu odobrenih sredstava. Ugovorom će se definirati
rok izvršenja , te rok i način dostave izvješća o namjenskom utrošku sredstava.Za
iznos odobrenih sredstava Korisnik je dužan dostaviti sredstvo osiguranja
(bankovna garancija, bjanko zadužnica i sl..)
Ukoliko Korisnik dođe do raskida ugovor između Grada Otoka i Korisnika te se
zatraži povrat odobrenih sredstava te ukoliko isti ne izvrši povrat sredstava u
zadanom roku, pokrenut će se postupak prisilne naplate.

Članak 24.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja na sjednici Gradskog vijeća, a biti
će objavljen u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije.
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