
     UPUTE ZA PRIJAVITELJE NA JAVNI POZIV ZA  PROVEDBU PROJEKTA  
„UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE“ 
                                                      za 2018.g. 
 

POSTUPAK PROVJERE ZAHTJEVA ZA DODJELU BESPOVRATNE POTPORE 
 
Ţupan Sisačko-moslavačke ţupanije imenuje Povjerenstvo za provedbu Projekta 
„UnapreĎenje turističke ponude na području Sisačko-moslavačke ţupanije“ za 2018.godinu.  
 
Pristigli zahtjevi za dodjelu potpore provjeravati će se  po redoslijedu zaprimanja u tri koraka: 
 
1) Administrativna provjera dostavljene dokumentacije i provjera prihvatljivosti prijavitelja, 

2) Ocjena projektnog prijedloga, 

3) Provjera proračuna 

Administrativna provjera provodit će se na način kojim će se utvrditi da li je priloţena sva 

propisana dokumentacija te zadovoljava li prijava sve uvjete i kriterije  iz Projekta odnosno 

Javnog poziva. 

 
Podnositelj prijave koji ne zadovolji sve propisane uvjete i kriterije bit će obaviješten pisanim 

putem o razlozima odbacivanja prijave.  

  
Ocjena projektnog prijedloga obavljati će se sukladno kriterijima za ocjenjivanje projektnih 
prijedloga onih zahtjeva koji su zadovoljili prethodnu administrativnu provjeru. 
 

Pojedinačna visina potpore odreĎuje se s obzirom na prihvatljive troškove proračuna 

projektnog prijedloga i usklaĎuje se s ukupnim raspoloţivim sredstvima proračuna, te brojem 

i visinom pristiglih zahtjeva. 

Kriteriji za dodjelu sredstava potpore 

Nakon provjere dostavljene dokumentacije izvršit će se bodovanje pristiglog zahtjeva prema 

slijedećim kriterijima: 

KRITERIJI MAKSIMALAN 
BROJ 

BODOVA  

 
1. DOPRINOS PROJEKTA RAZVOJU TURISTIČKE PONUDE 

(poboljšanje ponude, novi turistički sadrţaji, doprinos projekta 
u smislu očuvanja tradicijskih/autohtonih vrijednosti, zaštita 
kulturne i prirodne baštine, povezivanje s ostalim ponuĎačima 
turističkih usluga i sl.) 
 

 
0 - 30 

 
2. ODRŢIVOST PROJEKTA 

(*procjena pozitivnih učinaka u razmjerno kratkom 
vremenskom roku, krajnji rok završetka projekta:  
*dosadašnje ulaganje: 
*% uloţenih vlastitih sredstava u odnosu na ukupno 
predloţene troškove projekta 
*novo zapošljavanje:                                
i sl.                                                                                            

 
0 - 20 



) 

 
3. DOSADAŠNJI REZULTATI U TURISTIČKOJ DJELATNOSTI 
 

(*broj kreveta: 
*broj gostiju/noćenja: 
*ostvareni prihod  -------------------, plaćena boravišna pristojba 
----------------, obveze prema drţavi i sl.                                    ) 

 
0 - 20 

 
4. VLASNIŠTVO - posebne skupine  
   (ţena, mladi, početnik, osobe s invaliditetom, Romi)   

 
0 - 5 

 
5. LOKACIJA (stupanj razvijenosti JLPS) 

 - na gospodarski manje razvijenom području 

 - ostala područja 

(Odluka  o razvrstavanju JLP  samouprave prema stupnju 
razvijenosti, NN br. 132/2017.) 
 

 
 

5 
3  

 
UKUPNO BODOVA 

 
80 

PRAG PROLAZNOSTI 41 

 

 

Nakon provjere i ocjene projekata Povjerenstvo utvrĎuje prijedlog Odluke i upućuje ţupanu 

na razmatranje i usvajanje putem Upravnog odjela za gospodarstvo, regionalni razvoj i 

fondove EU.  

 

Ţupan donosi konačnu Odluku o utvrĎivanju liste bespovratnih potpora s iznosima 

dodijeljene potpore.  

Intenzitet potpore  

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim Sisačko-moslavačka ţupanija sudjeluje u 

financiranju predloţenog projekta i moţe dosegnuti do najviše 50% ukupno prihvatljivih 

troškova Projekta. 

ODREDBE U PROVOĐENJU PROJEKTA 

 

U okviru Javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava primjenjivat će se odredbe Uredbe 

Komisije (EU) Sluţbeni list Europske unije br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni 

članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore. 

 

 potpora male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku čiji ukupni 

iznos ne prelazi 200.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju 

Hrvatske narodne banke na dan isplate, u razdoblju od tri fiskalne godine (tekuća i 

dvije prethodne godine) neovisno o razini davatelja koji dodjeljuje potporu male 

vrijednosti. Pri tome, ukupna potpora male vrijednosti koja se dodjeljuje poduzetniku 

u sektoru cestovnog prometa ne smije premašiti 100.000,00 eura tijekom bilo kojeg 

razdoblja od tri fiskalne godine, 



 potporu male vrijednosti ne mogu dobiti poduzetnici koji se nalaze u teškoćama. 

TakoĎer potpore male vrijednosti se ne smiju dodjeljivati za djelatnosti usmjerene k 

izvozu prema trećim zemljama ili drţavama članicama Europske unije, a to se odnosi 

na potpore koje su u izravnoj vezi s izvezenim količinama, s uspostavom i 

funkcioniranjem distribucijske mreţe ili s drugim tekućim troškovima vezanim uz 

djelatnost izvoza, potpore uvjetovane korištenjem domaće, a ne uvezene robe, 

potpore dodijeljene poduzetnicima koji djeluju u sektoru ugljena, te potpore za 

nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta koje se dodjeljuju poduzetnicima koji 

obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu.  

 prije dodjele potpore male vrijednosti korisnik potpore duţan je Sisačko-moslavačkoj 

ţupaniji dostaviti izjavu o svim drugim potporama male vrijednosti koje je isti zaprimio 

tijekom tekuće godine kao i tijekom prethodne dvije fiskalne godine, neovisno o vrsti i 

razini davatelja potpore male vrijednosti, kako bi se izbjegla moguća prekomjerna 

dodjela drţavne potpore, ukupno uključujući  i  povezane osobe. 

 ukoliko se naknadno uspostavi da je poduzetnik zajedno sa svim ostalim potporama 

male vrijednosti primio iznos koji prelazi najviše dopuštenu gornju granicu potpora 

male vrijednosti (200.000 eura, odnosno 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti), 

Sisačko-moslavačka ţupanija se obvezuje zatraţiti povrat dodijeljene potpore 

 

 

 


