REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ZAMJENIK ŽUPANICE
Na temelju Odluke županice Sisačko-moslavačke županije, klasa: 080-02/14-01/01,
urbroj: 2176/01-02-14-1 od 10. travnja 2014. godine i Odluke zamjenika župana Klasa: 42104/14-01/04 , Urbroj:2176/01-02-14- 3 od 9. svibnja 2014. godine, zamjenik županice
Sisačko-moslavačke županije objavljuje
JAVNI POZIV
ZA PROJEKT "NOVE INVESTICIJE U PROIZVODNE OBRTE" ZA 2014. GODINU

1. Predmet Javnog poziva
Predmet Javnog poziva je dodjela potpora (subvencija) Sisačko-moslavačke županije za
Projekt "Nove investicije u proizvodne obrte" za 2014. g., sukladno Operativnom planu
poticanja malog gospodarstva, turizma, infrastrukture i komunalnih poslova u Sisačkomoslavačkoj županiji tijekom 2014. godine ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije",
broj 16/13).
Potpore imaju karakter potpora male vrijednosti i namijenjene su obrtnicima koji se bave
proizvodnom djelatnošću (osim obrta koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom).
Pod potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku čiji ukupni
iznos ne prelazi 200.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju HNB na dan
isplate, u razdoblju od tri fiskalne godine (tekuća i dvije prethodne godine) neovisno o razini
davatelja potpore male vrijednosti (ministarstva, gradovi, županije i sl.).
2. Korisnici potpora
Prijave mogu podnijeti obrtnici:
- koji obavljaju djelatnost i čije sjedište je na području Sisačko-moslavačke županije
- su registrirani najmanje tri mjeseca do trenutka podnošenja zahtjeva
- pozitivno posluju
- imaju podmirene obveze prema državi i zaposlenicima
- su namjenski opravdali bespovratna sredstava dobivena od strane Sisačko-moslavačke
županije u proteklom razdoblju
3. Namjena i iznos sredstava
Potpore po ovom Projektu odobravaju se za:
- nabavu strojeva, ureñaja i opreme za obavljanje djelatnosti
- izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju radionice (opremanje - uredski namještaj)
Potpora se odnosi na troškove u tekućoj kalendarskoj godini.
Udio investicijske potpore iznosi do 50% vrijednosti investicije, a najveći iznos potpore u
kalendarskoj godini iznosi 10.000,00 kuna.
Troškovi PDV-a, poreza, carine, uvozne pristojbe i druge naknade ne ulaze u vrijednost
kapitalnog ulaganja.
Potpora se dodjeljuje jednokratno.
Ukupni fond sredstava za ovu namjenu iznosi 150.000,00 kn.

4. Potrebna dokumentacija:
Podnositelj zahtjeva za dodjelu sredstava dostavlja Sisačko-moslavačkoj županiji slijedeću
dokumentaciju:
1. popunjen obrazac Zahtjeva (NIPO/14). Uz Zahtjev potrebno je priložiti popis priložene
dokumentacije
2. izvadak iz obrtnog registra, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva
3. projektni prijedlog za dobivanje potpore (prema sadržaju uz obrazac Zahtjeva)
4. original potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, ne stariju od
30 dana od dana podnošenja zahtjeva
5. izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednosti za posljednje tri godine (izjavu
su obvezni ispuniti i potpisati i podnositelji koji do sada nisu koristili potpore male vrijednosti)
6. skupnu izjavu obrtnika (SI-2014)
7. za obrte u sustavu poreza na dohodak: presliku ovjerene Prijave poreza na dohodak za
2012. i 2013.godinu, koja uključuju pregled poslovnih primitaka i izdataka za posljednje
raspoloživo razdoblje i popis dugotrajne imovine
8. za obrte u sustavu poreza na dohodak presliku obrasca JOPPD stranica A - za prethodni
mjesec
9. presliku ugovora o otvaranju žiro računa ili preslika potpisnog kartona žiro- računa na koji
će se uplatiti odobrena sredstva
10. računi/ponude/predračuni/ugovori za opremu/aktivnost za koju se traži potpora
11. troškovnik za ureñenje radionice
12. za rabljenu opremu dokaz da nije starija od 2 godine
13. preslika certifikata/znak kvalitete, nagrade/priznanja, ukoliko posjeduje
14. promidžbeni materijal (brošure, cjenik proizvoda i sl.), ukoliko posjeduje
Zahtjev s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.
5. Obrada zahtjeva
Zahtjeve za dodjelu potpora razmatra Povjerenstvo za provedbu Projekta "Nove investicije u
proizvodne obrte" za 2014. g. osnovano od strane županice, a odluku o dodjeli sredstava
donosi županica temeljem prijedloga Povjerenstva.
6. Obveze korisnika
Podnositeljima zahtjeva čiji projektni prijedlozi proñu postupak odobravanja potpore bit će
pismeno obaviješteni o dodjeli bespovratne potpore. Korisnik kojem je odobrena potpora,
dužan je najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti na adresu Sisačkomoslavačke županije dostaviti ovjerenu (solemniziranu) bjanko zadužnicu.
Ako korisnik ne dostavi u ugovorenom roku zadužnicu, smatrat će se da je odustao od
dodijeljene bespovratne potpore.
Ukoliko podnositelj zahtjeva ostvari pravo na subvenciju po ovom Projektu ne može mu se
dodijeliti potpora po projektu «Tradicijski i umjetnički obrti».
Po iskorištenoj potpori, korisnik potpore dužan je dostaviti pismeno izvješće (obrazac
NIPO/14/2) sa dokaznom dokumentacijom o utrošenim sredstvima (preslike računa - R1, R2,
izvode s bankovnog žiro računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje, kupoprodajni ugovor,
foto dokumentacija, CD ili DVD i sl.) najkasnije 60 dana od dana primitka sredstava potpore.
Iznimno, rok za dostavu izvješća može se produljiti ukoliko je upitna realizacija investicije i
dostava računa u roku uslijed rokova dovršetka potrebnih radova ili izrade naručene opreme.
Upravni odjel za obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam odlučuje o produljenju roka
temeljem obrazložene molbe korisnika potpore i dostavlja korisniku pisanu obavijest.

Korisnici potpore kojima je produljen rok za dostavu izvještaja i računa dužni su najkasnije do
kraja 2014. godine županijskom Upravnom odjelu za obrt, malo i srednje poduzetništvo i
turizam izvještaj i račune kojima dokazuju namjensko korištenje potpore.
Nalog za plaćanje, kompenzacija i cesija ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju.
7. Kontrola utroška sredstava
Kontrolu namjenskog trošenja sredstava obavlja županijski Upravni odjel za obrt, malo i
srednje poduzetništvo i turizam.
Ukoliko se utvrdi da korisnik potpore nije dostavio izvješće o korištenju potpore ili da
sredstva nisu utrošena ili su nenamjenski utrošena, korisnik bespovratne potpore obavezan
je ista zajedno s zakonom propisanom zateznom kamatom vratiti na žiro-račun Županije u
roku od 15 dana od dana zaprimljene Odluke o povratu sredstava, te će biti isključen iz
dodjele svih subvencija narednih pet godina.
Ukoliko korisnik potpore ne izvrši povrat sredstava Sisačko-moslavačka županija ima pravo
podnijeti bjanko zadužnicu na prisilnu naplatu dodijeljene potpore s pripadajućim zakonskim
zateznim kamatama.
8. Završne odredbe
Javni poziv je otvoren do utroška sredstava raspoloživih za realizaciju ovog Projekta, a
najkasnije do 30. lipnja 2014. godine.
Zahtjevi se razmatraju po redoslijedu zaprimanja.
Za provedbu ovog Projekta zadužuju se Upravni odjel za obrt, malo i srednje poduzetništvo i
turizam i Upravni odjel za proračun i financije Sisačko-moslavačke županije.
9. Informacije
Informacije i obrasce za prijavu na Javni poziv (NIPO/14) i obrazac izvješća o utrošku
sredstava (NIPO/14/2) podnositelji zahtjeva mogu dobiti u Sisačko-moslavačkoj županiji u
Upravnom odjelu za obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam, Sisak, S. i A. Radića 28/II,
te na županijskoj web stranici www.smz.hr pod «Natječaji», a sve dodatne informacije mogu
se dobiti na e-mail adresi: turizam@smz.hr
Zahtjevi i pripadajuća dokumentacija predaju se osobno u pisarnici Sisačko-moslavačke
županije ili se šalju poštom, obavezno u zatvorenoj omotnici na adresu:
Sisačko-moslavačka županija
44000 Sisak, S. i A. Radića 36
- za Javni poziv "Nove investicije u proizvodne obrte" za 2014.g., Vanjska omotnica mora sadržavati i puno ime i adresu podnositelja prijave.

Klasa: 421-04/14-01/05
Urbroj: 2176/01-02-14-1
Sisak, 9. svibnja 2014.
ZAMJENIK ŽUPANICE
Zdenko Vahovec

