
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 
Na temelju Odluke o bespovratnim potporama za poticanje razvoja poduzetništva 
("Glasnik Zagrebačke županije" broj 9/2012) Upravni odjel za gospodarstvo Zagrebačke 
županije raspisuje 
 

JAVNI NATJEČAJ  
za dodjelu bespovratnih potpora  

za poticanje razvoja poduzetništva 
u 2012. godini 

 
1) Uvod 
 
Zagrebačka županija u cilju poticanja razvoja poduzetništva dodjelit će godišnja 
financijska sredstva u vidu bespovratnih potpora za 2012. godinu, i to:   
1. subvencije za početak poslovanja poduzetnika, 
2. subvencije za uvođenje standarda kvalitete i certificiranje, 
3. subvencije za uvođenje inovacija u proizvodnju, 
4. subvencije za žene poduzetnice 
5. subvencije za cjeloživotno učenje zaposlenih 
6. kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti 
7. kapitalne pomoći za tradicijske i umjetničke obrte, 
8. kapitalne pomoći za projektnu dokumentaciju za gospodarske objekte 
9. tekuće donacije za sufinanciranje organiziranja i nastupa na manifestacijama vezanim 
za poduzetništvo. 
 
Potpora u smislu ovog natječaja je potpora koja se dodjeljuje temeljem Odluke o 
bespovratnim potporama za poticanje razvoja poduzetništva, a vrste potpora nabrojene 
su u Uvodu ovog natječaja. 
 
Subjekti malog gospodarstva u smislu ove Odluke jesu subjekti malog gospodarstva u 
smislu Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva ("Narodne novine" broj 29/02, 
63/07), koji nemaju nepodmirenih obveza prema državi i Zagrebačkoj županiji. 
Korisnici potpore ne mogu biti:  
- fizičke ili pravne osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja (npr. samostalna 
djelatnost zdravstvenih djelatnika, odvjetnika, javnih bilježnika, tumača, prevoditelja i 
sl.), 
- udruge,   
- subjekti malog gospodarstva koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i 
ribarstvom, točenjem pića, kockanjem, kladioničarskim i sličnim djelatnostima. 
 
Prilikom izračuna postotka troškova uzimaju se u obzir isključivo prihvatljivi troškovi za 
namjene navedene u ovoj Odluci.  
 
Sljedeći troškovi nisu prihvatljivi:   
- porez na dodanu vrijednost, bez obzira je li tražitelj potpore u sustavu PDV-a ili nije,  
- potrošni materijal, roba za daljnju prodaju, vozila 
- osnivački kapital  
- troškovi osnivanja odnosno registracije. 
 



 
2) Uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora 
 
2.1. Subvencije za početak poslovanja poduzetnika 
 
Korisnici subvencije za početak poslovanja poduzetnika mogu biti subjekti malog 
gospodarstva sa sjedištem na području Zagrebačke županije, a koji su registrirani 
najranije 24 mjeseca prije objave natječaja za dodjelu potpore. 
Korisnici potpore mogu biti i subjekti malog gospodarstva registrirani ranije, ukoliko su u 
periodu 24 mjeseca prije objave natječaja započeli s obavljenjem djelatnosti, a ranije 
nisu poslovali. 
Korisnici potpore ne mogu biti subjekti malog gospodarstva koji su ranije poslovali, a u 
periodu 24 mjeseca prije objave natječaja su promijenili vlasnika. 
Korisnik subvencije za početak poslovanja poduzetnika može biti samo jedan subjekt 
malog gospodarstva od više subjekata s istim vlasnikom. 
Korisnik subvencije za početak poslovanja poduzetnika ne može biti subjekt malog 
gospodarstva u vlasništvu drugog subjekta malog gospodarstva koji je bio korisnik 
subvencije za početak poslovanja poduzetnika. 
 
Namjena i iznos 
Subvencija za početak poslovanja poduzetnika može se dodijeliti za sljedeće namjene: 
- izradu poslovnog plana, investicijske studije, plana marketinga i slično,  
- nabavu opreme za obavljanje osnovne djelatnosti, informatičke opreme i poslovnog 
softvera,  
- uređenje poslovnog prostora. 
Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše 10.000,00 kuna.  
Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom.  
 
Prednosti pri dodjeli subvencije za početak poslovanja poduzetnika imaju subjekti 
malog gospodarstva:  
- kojima je osnovna djelatnost proizvodnja, djelatnost tradicijskog ili umjetničkog obrta,  
- u 100% vlasništvu branitelja domovinskog rata, invalida, žena i mladih osoba (do 30 
godina). 
 
2.2. Subvencije za uvođenje standarda kvalitete i certificiranje 
 
Korisnici subvencije za uvođenje standarda kvalitete i certificiranja mogu biti subjekti 
malog gospodarstva koji:  
- imaju sjedište na području Zagrebačke županije 
- imaju najmanje jednog trajno zaposlenog na neodređeno vrijeme (vlasnik ili drugi 
zaposleni) 
- su pozitivno poslovali u prethodnoj kalendarskoj godini. 
 
Namjena i iznos 
Subvencija za uvođenje standarda kvalitete i certificiranje može se dodijeliti za sljedeće 
namjene: 
- konzultantske usluge ili edukaciju kod uvođenja sustava kvalitete,   
- certificiranje sustava,   
- recertificiranje sustava, 
- certificiranje proizvoda - dokaz o sukladnosti,  
- troškove stjecanja prava uporabe znakova kvalitete. 
Potpora se ne može dodijeliti za uvođenje različitih sustava elektronskog i uredskog 
poslovanja i upravljanja, za nabavu opreme i kupnju licenci.  
Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše 20.000,00 kuna.  
Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom u istoj kalendarskoj godini. 
 



Prednosti pri dodjeli potpore imaju subjekti malog gospodarstva:  
- kojima je osnovna djelatnost proizvodnja,  
- u 100% vlasništvu branitelja domovinskog rata, invalida, žena i mladih osoba (do 30 
godina) 
- s većim brojem zaposlenih. 
 
2.3. Subvencije za uvođenje inovacija u proizvodnju 
 
Inovacija u smislu ove Odluke podrazumijeva oživotvorenje novih ideja i primjenu novih 
rješenja, procesa i postupaka prema komercijalnoj primjeni u proizvod ili uslugu, 
odnosno izum koji je zaštićen odgovarajućim oblicima intelektualnog vlasništva (patenti, 
žigovi, industrijski dizajn, oznake zemljopisnog porijekla i oznake izvornosti, topografija 
poluvodičkih proizvoda).  
Dokaz zaštite intelektualnog vlasništva nužan je da se novi proizvod, usluga ili proces 
može smatrati inovacijom u smislu ove Odluke. 

 
Korisnici subvencije za uvođenje inovacija u proizvodnju mogu biti subjekti malog 
gospodarstva koji: 
- imaju sjedište na području Zagrebačke županije 
- imaju najmanje jednog trajno zaposlenog na neodređeno vrijeme (vlasnik ili drugi 
zaposleni) 
- su pozitivno poslovali u prethodnoj kalendarskoj godini 
- pokreću proizvodnju inovativnih proizvoda ili primjenu novih rješenja, procesa i 
postupaka za koje su jedini nositelji prava korištenja.  

 
Namjena i iznos 
Subvencija za uvođenje inovacija u proizvodnju može se dodijeliti isključivo za:  
- troškove zaštite intelektualnog vlasništva, 
- izradu ili nabavu naprava, alata, opreme i računalnih programa neophodnih za 
uvođenje inovacije u proizvodnju. 
Potpora se ne može dodijeliti za proizvodnju novih proizvoda ili primjenu novih rješenja, 
procesa i postupaka za koje se dokaz zaštite intelektualnog vlasništva odnosi samo na 
žig kojim su označeni. 
Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše 35.000,00 kuna.  
Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom u istoj kalendarskoj godini. 
Pojedinom korisniku mogu se dodijeliti najviše dvije potpore za uvođenje iste inovacije u 
proizvodnju. 
 
Prednosti pri dodjeli subvencije za uvođenje inovacija u proizvodnju imaju subjekti 
malog gospodarstva:  
- kojima je osnovna djelatnost proizvodnja,   
- u 100% vlasništvu branitelja domovinskog rata, invalida, žena i mladih osoba (do 30 
godina) 
- s većim brojem zaposlenih. 
 
2.4. Subvencije za žene poduzetnice 
 
Korisnici subvencije za žene poduzetnice mogu biti subjekti malog gospodarstva koji: 
- su u većinskom privatnom vlasništvu žena državljanki Republike Hrvatske,  
- imaju sjedište na području Zagrebačke županije 
- imaju najmanje jednog trajno zaposlenog na neodređeno vrijeme (vlasnik ili drugi 
zaposleni) 
- pozitivno su poslovali u prethodnoj kalendarskoj godini. 
Korisnik subvencije za žene poduzetnice može biti samo jedan subjekt malog 
gospodarstva od više subjekata s istom vlasnicom. 



Korisnik subvencije ne može biti subjekt malog gospodarstva koji je promijenio vlasničku 
strukturu u korist žena nakon objave natječaja za tekuću godinu. 
 
Namjena i iznos 
Subvencija za žene poduzetnice može se dodijeliti za sljedeće namjene: 
- izradu poslovnog plana, investicijske studije, plana marketinga i slično,  
- izradu web stranice, 
- nabavu opreme za obavljanje osnovne djelatnosti, informatičke opreme i poslovnog 
softvera,  
- uređenje poslovnog prostora, 
- poduzetnicama početnicama (do 2 godine poslovanja) sufinancirat će se troškovi 
čuvanja djece (troškovi vrtića, odgojiteljice i produženog boravka u školi). 
Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, najviše 10.000,00 kuna, a dodatno 
potpora za sufinanciranje troškova čuvanja djece može iznositi do 50% prihvatljivih 
troškova, a najviše 5.000,00 kuna. Sveukupno potpora može iznositi 15.000,00 kuna. 
Pojedinoj korisnici potpora se može dodijeliti samo jednom u istoj kalendarskoj godini. 
 
Prednosti pri dodjeli potpore imaju subjekti malog gospodarstva:  
- kojima je osnovna djelatnost proizvodnja, djelatnost tradicijskog ili umjetničkog obrta,  
- s većim brojem zaposlenih. 
 
2.5. Subvencije za cjeloživotno učenje zaposlenih 
 
Korisnici subvencije za cjeloživotno učenje zaposlenih mogu biti subjekti malog 
gospodarstva koji: 
- imaju sjedište na području Zagrebačke županije 
- imaju najmanje jednog trajno zaposlenog na neodređeno vrijeme (vlasnik ili drugi 
zaposleni) 
- pozitivno su poslovali u prethodnoj kalendarskoj godini. 
 
Namjena i iznos 
Subvencija za cjeloživotno učenje zaposlenih može se dodijeliti za troškove obrazovanja 
vlasnika i trajno zaposlenih na neodređeno vrijeme, i to: 
- dopunsko obrazovanje u vezi s osnovnom djelatnosti subjekta malog gospodarstva   
- informatičko obrazovanje  
- učenje stranih jezika.  
Sufinancira se isključivo cijena obrazovnih programa. 
Potpora se ne može dodijeliti za: 
- troškove studija 
- troškove prijevoza, smještaja, dnevnica, plaće i druge troškove zaposlenih koji se 
obrazuju. 
Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova za jedan obrazovni program, a može 
obuhvatiti troškove za više polaznika u istom subjektu malog gospodarstva, najviše 
2.500,00 kuna po programu pojedinom polazniku. 
Pojedinom korisniku (subjektu malog gospodarstva) u istoj kalendarskoj godini mogu se 
dodijeliti četiri potpore, ukupno najviše 10.000,00 kuna. 
 
Prednosti pri dodjeli potpore imaju subjekti malog gospodarstva:  
- kojima je osnovna djelatnost proizvodnja,  
- s većim brojem zaposlenih. 
 
2.6. Kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti 

 
Korisnici kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti mogu biti subjekti malog 
gospodarstva koji:  
- imaju sjedište na području Zagrebačke županije 



- imaju najmanje jednog trajno zaposlenog na neodređeno vrijeme (vlasnik ili drugi 
zaposleni) 
- pozitivno su poslovali u prethodnoj kalendarskoj godini. 
- kojima je osnovna djelatnost proizvodnja. 
 
Namjena i iznos 
Kapitalna pomoć za povećanje konkurentnosti može se dodijeliti isključivo za nabavu 
opreme ili alata za obavljanje osnovne djelatnosti.   
Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova za odobrene namjene, a najviše 
35.000,00 kuna.  
Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom u istoj kalendarskoj godini. 
 
Prednosti pri dodjeli potpore imaju subjekti malog gospodarstva:  
- u 100% vlasništvu branitelja domovinskog rata, invalida, žena i mladih osoba (do 30 
godina). 
- s većim brojem zaposlenih. 
 
2.7. Kapitalne pomoći za tradicijske i umjetničke obrte 
 
Tradicijski obrti su obrti za koje je potrebno posebno poznavanje zanatskih vještina i 
umijeća u obavljanju djelatnosti te koji se obavljaju pretežnim udjelom ručnog rada, a 
koji se tehnikama proizvodnje i rada, namjenom i oblikom oslanjaju na  
obrasce tradicijske kulture, pa u tom smislu mogu simbolizirati lokalni, regionalni ili 
nacionalni identitet.  
Umjetnički obrti su obrti koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske 
vrijednosti, dizajnom, likovnim i drugim rješenjima uz naglašenu kreativnost i 
individualnost majstora obrta - umjetnika.  
Pod tradicijske, odnosno umjetničke obrte mogu se svrstati i oni obrti koji se u procesu 
izrade proizvoda ili pružanja usluga koriste i novijim tehnologijama, te proizvodi koji se 
generacijama proizvode u obrtima, a sada se koriste kao suveniri u turističkoj ponudi, u 
smislu Pravilnika o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima (NN 112/2007).  
 
Korisnici kapitalne pomoći za tradicijske i umjetničke obrte mogu biti subjekti malog 
gospodarstva sa sjedištem na području Zagrebačke županije koji obavljaju djelatnost 
tradicijskog ili umjetničkog obrta.  
Korisnici kapitalne pomoći za tradicijske i umjetničke obrte iznimno mogu biti fizičke 
osobe koje se bave djelatnostima tradicijskih obrta, a imaju prebivalište na području 
Zagrebačke županije. 
 
Namjena i iznos 
Kapitalna pomoć za tradicijske i umjetničke obrte može se dodijeliti isključivo za:  
- poboljšanje uvjeta rada obrtničke radionice (uređenje poslovnog prostora) 
- nabavu opreme i alata za obavljanje osnovne djelatnosti.  
Potpora može iznositi do 75% prihvatljivih troškova za odobrene namjene, a najviše 
10.000,00 kuna.  
Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom u istoj kalendarskoj godini. 
 
Prednost pri dodjeli kapitalne pomoći za tradicijske i umjetničke obrte imaju tradicijski i 
umjetnički obrti:  
- nositelji Uvjerenja za tradicijski odnosno umjetnički obrt ili Uvjerenja i znaka za 
proizvod  u skladu s Pravilnikom o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima (NN 
112/2007),  
- koji imaju svojstvo nematerijalnog kulturnog dobra. 
 
2.8. Kapitalne pomoći za projektnu dokumentaciju za gospodarske objekte 
 



Korisnici kapitalne pomoći za projektnu dokumentaciju za gospodarske objekte mogu 
biti subjekti malog gospodarstva koji:  
- imaju najmanje jednog trajno zaposlenog na neodređeno vrijeme (vlasnik ili drugi 
zaposleni) 
- su pozitivno poslovali u prethodnoj kalendarskoj godini 
- kojima je osnovna djelatnost proizvodnja. 
- ulažu u poslovni objekt (proizvodni, skladišni) na području Zagrebačke županije. 
Korisnik potpore može biti samo jedan subjekt malog gospodarstva od više subjekata s 
istim vlasnikom. 
Korisnik potpore ne može biti subjekt malog gospodarstva u vlasništvu drugog subjekta 
malog gospodarstva koji je bio korisnik iste potpore. 
 
Namjena i iznos 
Kapitalna pomoć za projektnu dokumentaciju može se dodijeliti isključivo za: 
- troškove izrade projektne dokumentacije za poslovni (proizvodni ili skladišni) objekt na 
području Zagrebačke županije. 
Potpora se ne može dodijeliti za:  
- objekte koji su pretežno prodajnog karaktera, 
- subjektima malog gospodarstva koji se do trenutka objave natječaja nisu bavili 
proizvodnjom. 
Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše 50.000,00 kuna.  
Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom. 
Zagrebačka županija s korisnikom kapitalne pomoći za projektnu dokumentaciju za 
gospodarske objekte sklapa ugovor. 
 
Prednost pri dodjeli potpore imaju subjekti malog gospodarstva:  
- sa sjedištem na području Zagrebačke županije, 
- koji ulažu na području poduzetničkih zona u Zagrebačkoj županiji, 
- u 100% vlasništvu branitelja domovinskog rata, invalida, žena i mladih osoba (do 30 
godina) 
- s većim brojem zaposlenih. 
 
2.9. Tekuće donacije za sufinanciranje organiziranja i nastupa na manifestacijama 
vezanim za poduzetništvo 
 
Manifestacije vezane za poduzetništvo u smislu ovog Natječaja (u daljnjem tekstu: 
manifestacije) jesu sajmovi, izložbe, natjecanja i slične manifestacije vezane za 
poduzetništvo, organizirane s namjerom predstavljanja, promocije ili ocjenjivanja 
proizvoda i usluga pojedinih poduzetnika, udruženja poduzetnika, a također i slične 
manifestacije namijenjene promociji obrazovanja za poduzetništvo, obrtnička i 
deficitarna zanimanja. 
 
Zagrebačka županija sufinancira:  
- organizacija manifestacija na području Zagrebačke županije, a iznimno manifestacija 
izvan područja Zagrebačke županije, ako je manifestacija od značaja za Zagrebačku 
županiju, pod uvjetom da je izlagačima s područja Zagrebačke županije omogućen 
besplatan nastup ili nastup pod povoljnim uvjetima, 
- organizacija zajedničkog nastupa poduzetnika ili učenika na manifestacijama u 
Hrvatskoj i inozemstvu,  
- pojedinačni nastup poduzetnika na manifestacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.  
 
Temeljem ovog Natječaja Zagrebačka županija neće sufinancirati:  
- organiziranje manifestacija namijenjenih predstavljanju i ocjenjivanju poljoprivrednih 
proizvoda i proizvođača,  



- organiziranje manifestacija koje se sufinanciraju temeljem natječaja za dodjelu 
županijskih potpora manifestacijama značajnim za turističku ponudu Zagrebačke 
županije 
- organiziranje manifestacija koje se sufinanciraju iz Županijskog proračuna, a preko 
drugih upravnih odjela 
- organiziranje, zajednički ni pojedinačni nastup na kongresima, seminarima, okruglim 
stolovima, stručnim skupovima, predavanjima i slično 
- organiziranje, zajednički ni pojedinačni nastup na manifestacijama koje se ne 
održavaju u godini kad je raspisan natječaj.  
 
Korisnici tekuće donacije za sufinanciranje organiziranja i nastupa na manifestacijama 
mogu biti:  
1. organizatori manifestacija i organizatori zajedničkog nastupa poduzetnika na 
manifestacijama, i to:  
a) jedinice lokalne samouprave, komore, udruženja obrtnika i turističke zajednice,  
b) udruge koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, djeluju na području 
Zagrebačke županije i imaju najmanje 5 članova udruge s područja Zagrebačke 
županije. 
c) trgovačka društva, obrti i zadruge registrirani za organizaciju sajmova, izložbi i 
kongresa,  
2. osnovne i srednje škole te visoka učilišta s područja Zagrebačke županije (u daljnjem 
tekstu: škole) kao organizatori manifestacija i zajedničkog nastupa učenika na 
manifestacijama, 
3. subjekti malog gospodarstva kao pojedinačni izlagači na manifestacijama u Hrvatskoj 
i inozemstvu (u daljnjem tekstu pojedinačni izlagači). 

 
Prednost pri dodjeli tekuće donacije za sufinanciranje organiziranja i nastupa na 
manifestacijama imaju:  
- organizatori manifestacija na području Zagrebačke županije 
- organizatori manifestacija i organizatori zajedničkog nastupa na kojima izlaže veći broj 
subjekata malog gospodarstva,  
- srednje škole i visoka učilišta koja obrazuju učenike za obrtnička i deficitarna 
zanimanja, 
- subjekti malog gospodarstva kojima je osnovna djelatnost proizvodnja, djelatnost 
tradicijskog ili umjetničkog obrta. 
 
Namjena i iznos 
A) Organizatori manifestacija i organizatori zajedničkog nastupa 
Tekuća donacija za sufinanciranje organiziranja i nastupa na manifestacijama može se 
dodijeliti organizatorima manifestacija isključivo za:  
- zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora,  
- izradu promidžbenih materijala, izradu web stranica manifestacije, medijsko 
oglašavanje,  
- troškove voditelja, popratnog kulturno umjetničkog i stručnog programa. 
Sljedeći troškovi nisu prihvatljivi:  
- troškovi prijevoza, noćenja i dnevnica,  
- troškovi zaposlenih, 
- popratni troškovi konzumacije hrane i pića, nagrada i poklona za posjetitelje 
 
Tekuća donacija za sufinanciranje organiziranja i nastupa na manifestacijama može se 
dodijeliti organizatorima zajedničkog nastupa isključivo za:  
- zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora,  
- trošak izrade promidžbenih materijala.  
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. 
Organiziranim zajedničkim nastupom poduzetnika smatra se nastup četiri ili više 
gospodarskih subjekata s područja Zagrebačke županije, koji nisu vlasnički povezani. 
 
Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do: 
- 50.000,00 kuna jedinicama lokalne samouprave, komorama, udruženjima obrtnika, 
turističkim zajednicama i udrugama kao organizatorima manifestacija i  organizatorima 
zajedničkog nastupa,  
- 30.000,00 kuna trgovačkim društvima, obrtima i zadrugama kao organizatorima 
manifestacija i organizatorima zajedničkog nastupa,  
 
U istoj kalendarskoj godini sredstva se mogu dodijeliti:  
- najviše tri puta istom organizatoru manifestacije,  
- najviše tri puta istom organizatoru zajedničkog nastupa. 
Pojedinom korisniku može se dodijeliti u istoj kalendarskoj godini najviše 150.000,00 
kuna ukupno za organizaciju manifestacija i organizaciju zajedničkog nastupa. 
 
B) Škole 
Tekuća donacija za sufinanciranje organiziranja i nastupa na manifestacijama može se 
dodijeliti školama isključivo za:  
- zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora,  
- potrošne materijale potrebne za aktivnosti učenika na manifestaciji 
- trošak ulaznica za učenike i nastavnike u pratnji  
- trošak prijevoza i smještaja za učenike i nastavnike u pratnji. 
Sljedeći troškovi nisu prihvatljivi:  
- troškovi dnevnica i drugi troškovi zaposlenih, 
- popratni troškovi konzumacije hrane i pića, nagrada i poklona za posjetitelje.  
 
Potpora može iznositi najviše do 10.000,00 kuna, i to: 
- do 100% troškova ulaznica, prijevoza i smještaja za učenike i nastavnike u pratnji,  
- do 50% prihvatljivih ostalih troškova. 
U istoj kalendarskoj godini potpora se može dodijeliti najviše tri puta istoj školi. 
 
C) Pojedinačni izlagači 
Tekuća donacija za sufinanciranje organiziranja i nastupa na manifestacijama može se 
dodijeliti pojedinačnim izlagačima isključivo za:  
- zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora,  
- trošak izrade promidžbenih materijala koji se koriste na manifestaciji. 
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. 
 
Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše:  
- 7.500,00 kuna za nastup na manifestacijama u Hrvatskoj, 
- 15.000,00 kuna za nastup na manifestacijama u inozemstvu.  
Pojedinom korisniku mogu se dodijeliti najviše dvije potpore u istoj kalendarskoj godini, 
u ukupnom iznosu ne većem od 15.000,00 kuna.  
 
Potpora se neće odobriti  pojedinačnim izlagačima za izlaganje u okviru  zajedničkog 
nastupa na manifestaciji za koji je organizatoru zajedničkog nastupa odobrena potpora. 



Potpora se neće odobriti za pojedinačni nastup ako izlagač može sudjelovati u 
zajedničkom organiziranom nastupu na istoj manifestaciji. 
 
3) Potrebna dokumentacija 
 
Podnositelji zahtjeva za dodjelu potpore dostavljaju sljedeću dokumentaciju: 
 
I. Opća dokumentacija 
 
1. ispunjen obrazac zahtjeva 
2. ispunjenu izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednosti (trebaju je ispuniti i 
podnositelji zahtjeva koji nisu koristili državne potpore) 
3. potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, ne stariju od 30 dana 
4. presliku rješenja o upisu u sudski registar ili izvadak iz sudskog registra iz kojeg je 
vidljiv osnivač, a ako ima više osnivača treba dostaviti i društveni ugovor u kojem se vidi 
struktura vlasništva (trgovačka društva i zadruge) 
5. presliku obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta 
prema NKD-u (trgovačka društva i zadruge) 
6. presliku obrtnice i izvatka iz obrtnog registra (obrti) 
7. popis dioničara (dionička društva) 
8. popis zadrugara ne stariji od 6 mjeseci ovjeren pečatom zadruge i potpisan od strane 
odgovorne osobe i potvrda članstva u Hrvatskom savezu zadruga (zadruge) 
9. dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje kriterija prednosti 
10. ponude, predračune, ugovore ili račune i izvode sa žiro računa kojima se dokazuje 
plaćanje, za sve stavke za koje se traži potpora  
Uz račune, ponude i predračune koji nisu na hrvatskom jeziku ili u kojima su stavke 
navedene šifrom ili nazivom iz kojeg nije vidljivo o čemu se radi, dostavlja se 
obrazloženje i kratki opis opreme ili usluge na koju se odnose. 
 
II. Dodatna dokumenatcija 
 
1. tražitelji subvencije za uvođenje standarda kvalitete i certificiranje dostavljaju još:  
1.1. presliku ovjerene Prijave poreza na dobit za 2011. godinu uz koju se prilaže Bilanca 
i Račun dobiti i gubitka za 2011. godinu (trgovačka društva) 
1.2. presliku ovjerene Prijave poreza na dohodak za 2011. godinu i popis dugotrajne 
imovine - obrazac DI (obrti) 
1.3. presliku Obrasca R-Sm – strana A (za prethodni mjesec; izdaje ga Regos) 
 
2. tražitelji subvencije za uvođenje inovacija u proizvodnju dostavljaju još:  
2.1. presliku ovjerene Prijave poreza na dobit za 2011. godinu uz koju se prilaže Bilanca 
i Račun dobiti i gubitka za 2011. godinu (trgovačka društva) 
2.2. presliku ovjerene Prijave poreza na dohodak za 2011. godinu i popis dugotrajne 
imovine - obrazac DI (obrti) 
2.3. presliku Obrasca R-Sm – strana A (za prethodni mjesec; izdaje ga Regos) 
2.4. kratki opis inovacije (namjena, područje upotrebe, korisnici, tržište) i očekivani efekti 
2.5 dokaz o dodijeljenoj zaštiti intelektualnog vlasništva  
2.6. ugovor o pravu na korištenje inovacije između vlasnika patenta i tražitelja potpore, 
ako to nije ista fizička osoba 
 
3. tražitelji subvencije za žene poduzetnice dostavljaju još:  
3.1. presliku ovjerene Prijave poreza na dobit za 2011. godinu uz koju se prilaže Bilanca 
i Račun dobiti i gubitka za 2011. godinu (trgovačka društva) 
3.2. presliku ovjerene Prijave poreza na dohodak za 2011. godinu i popis dugotrajne 
imovine - obrazac DI (obrti) 
3.3. presliku Obrasca R-Sm – strana A (za prethodni mjesec; izdaje ga Regos) 



3.4. preslika ugovora o upisu djeteta u vrtić ili produženi boravak, te rodni list djeteta 
(ako se traži sufinanciranje troškova čuvanja djece) 
 
4. tražitelji subvencije za cjeloživotno učenje zaposlenih dostavljaju još:  
4.1. presliku ovjerene Prijave poreza na dobit za 2011. godinu uz koju se prilaže Bilanca 
i Račun dobiti i gubitka za 2011. godinu (trgovačka društva) 
4.2. presliku ovjerene Prijave poreza na dohodak za 2011. godinu i popis dugotrajne 
imovine - obrazac DI (obrti) 
4.3. presliku Obrasca R-Sm – strana A (za prethodni mjesec; izdaje ga Regos) 
Korisnici subvencije za cjeloživotno učenje zaposlenih prilikom dostave izvještaja o 
namjenskom utrošku potpore trebat će dostaviti i potvrdu iz koje je vidljivo koji su 
zaposlenici korisnika subvencije polaznici subvencioniranog obrazovnog programa, te 
kopiju radne knjižice za te zaposlenike. 
 
5. tražitelji kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti dostavljaju još:  
5.1. presliku ovjerene Prijave poreza na dobit za 2011. godinu uz koju se prilaže Bilanca 
i Račun dobiti i gubitka za 2011. godinu (trgovačka društva) 
5.2. presliku ovjerene Prijave poreza na dohodak za 2011. godinu i popis dugotrajne 
imovine - obrazac DI (obrti) 
5.3. presliku Obrasca R-Sm – strana A (za prethodni mjesec; izdaje ga Regos) 
5.4. foto dokumentaciju opreme za koju se traži potpora 
 
6. tražitelji kapitalne pomoći za projektnu dokumentaciju za gospodarske objekte 
dostavljaju još:  
6.1. presliku ovjerene Prijave poreza na dobit za 2011. godinu uz koju se prilaže Bilanca 
i Račun dobiti i gubitka za 2011. godinu (trgovačka društva) 
6.2. presliku ovjerene Prijave poreza na dohodak za 2011. godinu i popis dugotrajne 
imovine - obrazac DI (obrti) 
6.3. presliku Obrasca R-Sm – strana A (za prethodni mjesec; izdaje ga Regos) 
6.4. dokaz o pravu gradnje na katastarskoj čestici na kojoj se namjerava graditi planirani 
gospodarski objekt (dokaz o vlasništvu ili ugovor o pravu građenja) 
6.5. izvadak iz prostornog plana o uvjetima gradnje, izdan od strane ovlaštenog tijela 
Korisnici kapitalne pomoći za projektnu dokumentaciju za gospodarske objekte prilikom 
dostave izvještaja o namjenskom utrošku potpore trebat će dostaviti građevinsku 
dozvolu odnosno potvrdu na glavni projekt, a iznimno, ukoliko rok ne dopušta, potvrdu 
od nadležnog upravnog tijela da je predan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole 
odnosno potvrde na glavni projekt, u kojem slučaju dostavljaju građevinsku dozvolu/ 
potvrdu na glavni projekt u idućoj godini. 
 
7. tražitelji tekuće donacije za sufinanciranje organiziranja i nastupa na manifestacijama 
dostavljaju još 
7.1. organizatori manifestacija i organizatori zajedničkog nastupa poduzetnika 
dostavljaju:  
- program ili opis manifestacije 
- organizacijski i financijski plan manifestacije ili zajedničkog nastupa 
7.2. pojedinačni izlagači dostavljaju:  
- opis manifestacije s navedenim razlozima nastupa 
7.3. škole dostavljaju:  
- opis manifestacije s navedenim razlozima organizacije, nastupa ili posjeta, 
- organizacijski i financijski plan organizacije, nastupa ili posjeta manifestaciji. 
 
Po potrebi, Upravni odjel za gospodarstvo može zatražiti dodatnu dokumentaciju i 
obrazloženje. 
 
7) Predaja zahtjeva  
 



Zahtjev za dodjelu potpore (u daljnjem tekstu Zahtjev) podnosi se na propisanom 
obrascu Upravnom odjelu za gospodarstvo Zagrebačke županije, na adresu: 
Zagrebačka županija 
Upravni odjel za gospodarstvo 
Ulica grada Vukovara 72/V 
P.P.  974 
10001 Zagreb. 
 
Tražitelji više potpora ne prilažu istovjetnu dokumentaciju uz zahtjev za svaku pojedinu 
potporu, već samo uz jedan zahtjev, a u ostalima navode uz koji je zahtjev 
dokumentacija predana. 
Zahtjevi i dokumentacija za više potpora mogu se predati u istoj omotnici, ali ne smiju 
biti zajedno zaklamani ili uvezani. 
 
Natječaj će biti otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. listopada 
2012. godine. 
 
Pojedinom korisniku može se temeljem ovog Natječaja odobriti više vrsta potpora u 
ukupnom iznosu najviše 100.000,00 kuna, s iznimkom organizatora manifestacija i 
zajedničkog nastupa manifestacija, kojima se može odobriti najviše 150.000,00 kuna u 
jednoj kalendarskoj godini. 
 
Zahtjevi se rješavaju u skupinama prema redoslijedu prispijeća i do utroška sredstava. 
Zahtjevi podneseni izvan roka propisanog natječajem ne razmatraju se. 
U slučaju nepotpunog zahtjeva, Upravni odjel upućuje podnositelju zahtjev za dopunu 
istog. Podnositelj je dužan dopuniti zahtjev u roku od 8 dana od dana primitka zahtjeva 
za dopunu. 
Zaključak o dodjeli potpore donosi Župan Zagrebačke županije, na prijedlog Upravnog 
odjela za gospodarstvo. Po donošenju zaključka, Upravni odjel obavještava korisnika o 
iznosu odobrene potpore i o načinu ostvarenja odobrenih novčanih sredstava.  
Način uplate potpore, rokovi dostave računa i izvještaja, te obveze korisnika potpore 
utvrđeni su Odlukom o bespovratnim potporama za poticanje razvoja poduzetništva.  
  
8)  Informacije 
Informacije i obrasci zahtjeva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo 
Zagrebačke županije, soba 25, Ulica grada Vukovara 72 /V, Zagreb, telefon 01/6009-
457, telefaks 01/6009-488, elektronska pošta uog@zagrebacka-zupanija.hr te na 
službenim internetskim stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr . 
 
 
KLASA: 302-02/12-03/01 
URBROJ: 238/1-10-12-01 
U Zagrebu, 20. travnja 2012. 


