REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije
Na temelju Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora za očuvanje
i poticanje poslovne aktivnosti za mikrosubjekte čiji je rad otežan i ugrožen zbog trajanja
epidemije bolesti COVID-19 (KLASA: 022-01/20-01/15, URBROJ: 238/1-03-21-13 od
3. ožujka 2021. godine) Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije Zagrebačke
županije raspisuje

JAVNI POZIV
ZA DODJELU BESPOVRATNIH POTPORA ZA OČUVANJE I POTICANJE POSLOVNE
AKTIVNOSTI ZA MIKROSUBJEKTE ČIJI JE RAD OTEŽAN ZBOG TRAJANJA
EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora Zagrebačke županije mikro
subjektima malog gospodarstva čiji je rad otežan i ugrožen zbog trajanja epidemije bolesti
COVID-19.
U Proračunu Zagrebačke županije za 2021. godinu, u razdjelu 6. Upravnog odjela za
gospodarstvo i fondove Europske unije, u programu Potpore malim i srednjim poduzetnicima
planirana su sredstva za projekt Bespovratne potpore za poduzetnike, koja su namijenjena
za dodjelu bespovratnih potpora za sljedeću namjenu:
- potpora mikro subjektima malog gospodarstva čiji je rad otežan i ugrožen zbog trajanja
epidemije bolesti COVID-19: 2.000.000,00 kuna.
U slučaju potrebe moguća je preraspodjela sredstava na druge vrste potpora, a ukoliko se
osiguraju dodatna sredstva moguće je povećanje ukupnog iznosa za
dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Javnog poziva.
Bespovratne potpore će se dodijeliti u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima u
Proračunu.
Potpora iz ovog Javnog poziva smatra se državnom potporom male vrijednosti (de minimis) i
na nju se odnose sva pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013. od 18.
prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - de
minimis potpore ("Službeni list EU, serija L, broj 352/1, 24. prosinca 2013.")

2. CILJ POTPORE
Cilj Javnog poziva je očuvanje i poticanje poslovne aktivnosti onim poduzetnicima čija je
djelatnost OTEŽANA I UGROŽENA uslijed djelovanja epidemija koronavirusa COVID-19
i to isključivo za objekte kojima je, uslijed donošenja Odluke Stožera civilne zaštite Republike
Hrvatske od 27. studenog 2020. ("Narodne novine" broj 131/20) privremeno obustavljen rad,
i za one kojima je djelomično obustavljan rad na način da im je onemogućena usluga
usluživanja jela, pića i napitaka u ugostiteljskom objektu, odnosno da smiju usluživati samo
goste koji u njima koriste uslugu smještaja.
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3. PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI
Ovaj Javni poziv namijenjen je mikro subjektima malog gospodarstva definiranim Zakonom o
poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), sa sjedištem
na području Zagrebačke županije.
Pojmom "Prijavitelj" u ovom Javnom pozivu označava se subjekt malog gospodarstva za koji
se traži potpora.
Prihvatljivi prijavitelji su:
Mikro subjekti (manje od 10 zaposlenih) malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju
razvoja malog gospodarstva ("Narodne novine" broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), i
koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:
- koji imaju sjedište na području Zagrebačke županije
- koji imaju poslovanje na području Zagrebačke županije i/ili susjednih županija (Grad
Zagreb, Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka županija, Bjelovarsko-bilogorska
županija, Koprivničko-križevačka županija, Krapinsko-zagorska županija)
- koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu
- čije je poslovanje otežano i ugroženo zbog epidemije bolesti COVID-19 a to su mikro
subjekti koji:
A) imaju registriranu ugostiteljsku djelatnosti, djelatnosti poboljšanja fizičke kondicije,
ostale sportske djelatnosti i drugo, a kojim objektima je, uslijed donošenja Odluke
Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenog 2020. privremeno
obustavljen rad
B) ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ (vrste: restoran, gostionica, zdravljak,
zalogajnica, pečenjara, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane (fast
food)), skupine „Catering objekti“ (vrsta: Pripremnica obroka (catering)) i vrste
kavana, pivnica, buffet, krčma, konoba i klet iz skupine „Barovi“, kojima je djelomično
obustavljan rad, odnosno onemogućena je usluga usluživanja jela, pića i napitaka u
ugostiteljskom objektu, odnosno iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“, a
koji smiju usluživati samo goste koji u njima koriste uslugu smještaja ili
gospodarskom subjektu koji obavlja dvije ili više djelatnosti pored ugostiteljstva i s
njima ostvaruje prihode
- koji imaju najmanje 1 zaposlenog, uključujući vlasnika/cu obrta u mjesecu prije objave
javnog poziva (u veljači 2021.). Vlasnik obrta se smatra zaposlenikom svog obrta ukoliko
nema zasnovan radni odnos kod druge pravne ili fizičke osobe
- koji imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće (dokazuje se
potvrdom nadležne Porezne uprave
- koji su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) BR.
1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju
Europske unije na de minimis potpore) (dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male
vrijednosti i Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba)
- koji imaju podmirene obveze prema Zagrebačkoj županiji, i čiji pojedinačni vlasnici i
partnerski i povezani subjekti s prijaviteljem imaju podmirene obveze prema Zagrebačkoj
županiji (dokazuje se Skupnom izjavom).
Za potporu se ne mogu kandidirati, odnosno prijave se neće razmatrati ukoliko ga
podnesu poduzetnici:
- koji su u razdoblju od tri prethodne fiskalne godine ostvarili potpore u ukupnom iznosu
većem od propisanih 200.000 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti, poduzetniku u sektoru
cestovnog prometa potpore ne smiju premašiti 100.000,00 EUR-a tijekom bilo kojeg
razdoblja od tri fiskalne godine,
- koji u korištenju nekih od mjera Zagrebačke županije iz dosadašnjih programa nisu
postupali u skladu s ugovornim obvezama i na taj način narušili iskazano povjerenje, osobito
u dijelu koji se odnosi na namjenski utrošak odobrenih sredstava,
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- nad kojim je otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak
likvidacije
- nad čijim je pojedinačnim vlasnicima otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne
nagodbe ili postupak likvidacije
- u čijem se većinskom vlasništvu nalaze druge pravne osobe nad kojima je otvoren stečajni
postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije
- čiji pojedinačni vlasnici imaju u većinskom vlasništvu druge pravne osobe nad kojima je
otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije
- ako je prijavitelju, pojedinačnim vlasnicima prijavitelja ili osobama ovlaštenim za zastupanje
prijavitelja izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela:
prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju,
davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara,
pranje novca, zloupotreba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje
mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i
počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (dokazuje se Skupnom
izjavom).
4. NAMJENA KORIŠTENJA POTPORA I IZNOS POTPORE
Potpore se odobravaju za slijedeće prihvatljive troškove:
- za nabavu opreme i materijala za obavljanje osnovne djelatnosti,
- za podmirenje kreditnih/leasing (financijski) obveza za nabavljenu opremu koja služi za
obavljanje osnovne djelatnosti
- za korištenje/najam poslovnog prostora
- za komunalne troškove (el. energija, voda, plin ili drugi energent, komunalni otpad)
- za troškove telekomunikacija
- za knjigovodstvene usluge
- za licencije, koncesije i svih drugih troškova nastali za potrebe obavljanja osnovne
djelatnosti
- i drugih obrazloženih opravdanih troškova za očuvanje poslovne aktivnosti.
PDV je prihvatljiv trošak samo za mikro subjekte koji nisu u sustavu PDV-a.
Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u periodu od 1. siječnja do 30. rujna 2021.
godine.
Iznos, intenzitet i dodjela potpore:
- Korisnik potporu može ostvariti samo jednom. Ukoliko je korisnik za pokriće istih troškova
ostvario pravo na potporu iz drugog proračuna (državnog ili gradskog/općinskog), ne može
za iste troškove ostvariti pravo na potporu iz ovog Programa.
- Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća do utroška sredstava predviđenih
proračunom za tekuću godinu.
- Visina subvencije iznosi:
1.)
5.000,00 kn jednokratno po poduzetniku koji ima zaposleno do 4 radnika na puno
radno vrijeme u veljači 2021.
2.)
10.000,00 kn jednokratno po poduzetniku koji ima zaposleno od 4 do 8 radnika na
puno radno vrijeme u veljači 2021.
3.)
15.000,00 kn jednokratno po poduzetniku koji ima zaposleno od 8 do 10 radnika na
puno radno vrijeme u veljači 2021.
- Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim Zagrebačka županija sudjeluje u
financiranju i može dosegnuti maksimalno do 100% ukupno prihvatljivih troškova.
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5. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA OSTVARENJE POTPORE
Prijava za dodjelu potpore podnosi se na posebnom obrascu za prijavu na javni poziv kojem
se prilaže:
1.
a) Izvadak iz obrtnog registra (za obrte)
b) Izvadak iz sudskog registra (za trgovačka društva)
c) Izvadak iz odgovarajućeg registra (za ostale subjekte)
Prihvatljivi su ispisi s internetskih stranica registra.
2. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, ne starija od 30 dana
3. Dokaz poslovanja na području Zagrebačke županije ili susjednih županija (rješenje o
zaduženju komunalne naknade, dokaz o vlasništvu prostora, ugovor o zakupu ili drugo)
4. Fotografija poslovnog prostora u kojem se obavlja poslovna djelatnost
5. JOPPD obrazac za prethodni mjesec u 2021. godini s potvrdom Porezne uprave o
zaprimanju
6. Ukoliko je prijavitelj već realizirao troškove u visini mogućeg iznosa potpore prilaže prijavi
već realizirane račune s dokazima plaćanja za prihvatljive troškove nastale u periodu od 1.
siječnja 2021. godine do dana prijave i izvode iz kojih je vidljivo plaćanje računa.
Ukoliko prijavitelj u trenutku predaje prijave nema realizirane troškove u visini mogućeg
iznosa potpore, ostaje obaveza naknadnog prilaganja računa s dokazima plaćanja uz
Izvještaj o namjenskom korištenju potpore.
Obrazac prijave objavljen je na službenim mrežnim (web) stranicama Zagrebačke županije
kao dokumenti uz ovaj Javni poziv.
Za svu dokumentaciju koja se učitava u sustav "e-prijave" ili dostavlja u kopiji u fizičkom
obliku, Županija može tražiti uvid u originalnu dokumentaciju, što joj je prijavitelj dužan
omogućiti.
Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije može zatražiti dodatnu
dokumentaciju ili obrazloženje. Prijavitelj je dužan dopuniti prijavu u roku od 8 dana od dana
primitka zahtjeva za dopunu.
6. ROK I NAČIN PODNOŠENJE PRIJAVE
Rok za dostavu prijave je 12. travnja 2021. godine.
Prijava na ovaj Javni poziv podnosi se na jedan od tri načina:
A) putem sustava za upravljanje pozivima i provedbom projekata "e-prijave" (u daljnjem
tekstu: sustav "e-prijave")
B) preporučenom poštom
C) osobnom dostavom u Pisarnicu Zagrebačke županije.
Vremenom zaprimanja smatra se:
- za prijave predane putem sustava "e-prijave" vrijeme unošenja u sustav
- za prijave poslane poštom datum i vrijeme na omotnici u kojoj je poslana prijava
- za prijave predane osobno datum i vrijeme zaprimanja u pisarnici.
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A) Putem sustava za upravljanje pozivima i provedbom projekata "e-prijave"
Prije nego Prijavitelj kroz sustav "e-prijave" prijavi projekt, treba se registrirati u Sustav za
upravljanje pozivima i provedbom projekata "e-prijave". Po registraciji, Prijavitelj u svoju epoštu dobiva lozinku kojim se kasnije prijavljuje u Sustav.
U "e-prijave" se ulazi kroz službenu mrežnu stranicu Zagrebačke županije www.zagrebackazupanija.hr na mjestu objave Javnog poziva.
Upute za prijavitelje i Upute za korisnike sustava "e-prijave" nalaze se na službenoj mrežnoj
stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr
Po završenoj prijavi putem sustava "e-prijave", prijavitelj je obvezan ispisati Prijavni obrazac
te preporučeno putem pošte poslati samo originalni, potpisani i ovjereni Prijavni obrazac i to
najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana podnošenja prijave putem sustava "e-prijave".
Adresa za slanje: Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske
unije, Ulica grada Vukovara 72/V, P.P. 974, 10001 Zagreb.
Sva dokumentacija iz Točke 5. ovog Javnog poziva koja se prilaže Prijavnom obrascu
učitava se (upload) kroz "e-prijave" i ne šalje se poštom.
B) Preporučenom poštom
Na ovaj način prijave se mogu dostaviti isključivo na propisanom Prijavnom obrascu
(www.zagrebacka-zupanija.hr) zajedno s dokumentacijom koja je navedena u Točki 5. ovog
Javnog poziva. Prijave se dostavljaju poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:
Zagrebačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije
Ulica grada Vukovara 72/V
P.P. 974
10001 Zagreb
C) Osobnom dostavom u Pisarnicu Zagrebačke županije
Na ovaj način prijave se mogu dostaviti isključivo na propisanom Prijavnom obrascu
(www.zagrebacka-zupanija.hr) zajedno s dokumentacijom koja je navedena u Točki 5. ovog
Javnog poziva u zatvorenoj omotnici osobnom dostavom putem pisarnice Zagrebačke
županije na adresi: Ulica grada Vukovara 72, 10000 Zagreb.
Upute za prijavitelje i obrasci prijave preuzimaju se na službenim mrežnim stranicama
Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr pod Javni pozivi, Upravni odjel za
gospodarstvo i fondove Europske unije,
ili se mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i fondove Europske unije
Zagrebačke županije, soba 25, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb.
Ukoliko je Prijava nerazumljiva ili nepotpuna, Korisniku će se odrediti rok u kojem je dužan
ukloniti nedostatak ili dostaviti dodatno pojašnjenje. Po dopuni prijave ista se uzima u
postupak realizacije. Ako Korisnik u danom roku ne dopuni Prijavu, ista se neće razmatrati.
Prijave se dostavljaju do 12. travnja 2021. godine.
Prijavama dostavljenim u roku smatraju se prijave predane putem sustava "e-prijave" do
24:00 sata dana 12. travnja 2021., prijave poslane poštom, preporučenom pošiljkom, koje su
predane u poštanski ured do 24:00 sata dana 12. travnja 2021. i prijave koje su osobno
dostavljene u Pisarnicu Zagrebačke županije do 15:30 sati dana 12. travnja 2021. godine.
Rok za registraciju putem sustava "e-prijave" je do 24:00 sata dana 11. travnja 2021.
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7. POSTUPAK DODJELE POTPORA
Odluke o dodjeli potpora donosi Župan Zagrebačke županije. Odluke se objavljuju na
službenim mrežnim stranicama Zagrebačke županije.
Potpore će se odobravati prema redoslijedu zaprimanja.
Donošenje odluke moguće je u skupinama prema redoslijedu zaprimanja.
Po donošenju odluke o dodjeli potpora, Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske
unije obavještava prijavitelja o iznosu odobrene potpore i o načinu ostvarenja odobrenih
novčanih sredstava, te dostavlja ugovor na potpis.
Korisnik potpore sa Županijom potpisuje ugovor o potpori.
Ukoliko prijavitelj ne dostavi potpisani ugovor u roku od 7 dana od dana primitka ugovora, i 7
dana od dana primitka požurnice, smatra se da je odustao od korištenja dodijeljene potpore.
8. ISPLATA POTPORE I OBAVEZA DOSTAVE IZVJEŠTAJA
Odobrena novčana sredstva doznačuju se na račun korisnika potpore po potpisu Ugovora i
dostavljanju računa i izvoda kojim se dokazuje da je račun podmiren.
Dodijeljenu potporu Korisnici potpora dužni su utrošiti namjenski te dostaviti Izvještaj o
namjenskom korištenju s dokazima u visini dodijeljene potpore do roka utvrđenog Ugovorom,
a najkasnije do 2. studenog 2021. godine.
Izvještaj o namjenskom korištenju potpore sadrži:
1. propisani obrazac izvještaja
2. kopije računa ili ugovora o kupoprodaji
3. kopije dokaza o plaćanju (iznimno korisnik potpore ne treba dostaviti dokaze o
plaćanju ako je na računima vidljivo da je plaćanje obavljeno gotovinom)
4. fotodokumentaciju nabavljene opreme ukoliko se nabavlja oprema
Neprihvatljivi su računi za robe i usluge od dobavljača/izvođača s kojima je korisnik potpore
povezan vlasničkim odnosima ili upravljačkim pravima, te subjekata u vlasništvu članova
obitelji korisnika potpore.
Kompenzacija i cesija ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju.
Dokazi o namjenskom korištenju potpore ne smiju se koristiti kao dokaz o namjenskom
korištenju drugih potpora koje dodjeljuju drugi davatelji potpora.
Sredstva potpore neće biti uplaćena prijaviteljima koji ne dostave izvještaj u roku, i isti će biti
isključeni iz dodjele potpora sljedeće godine.
9. KONTROLA NAMJENSKOG KORIŠTENJA POTPORA
Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije provodit će kontrolu namjenskog
korištenja sredstava te može zatražiti i drugu dokumentaciju ukoliko nije vidljiva opravdanost
potpore iz dostavljene.
Ako se utvrdi da Korisnik nije potporu iskoristio namjenski, gubi pravo na korištenje potpora
Zagrebačke županije u 2021. i 2022. godini.
10. ZAVRŠNE ODREDBE
Sve informacije možete dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i fondove Europske unije
na telefon: 01 6009 457 ili putem e-mail adrese: uog@zagrebacka-zupanija.hr
KLASA: 302-02/21-01/07
URBROJ: 238/1-10-21-02
U Zagrebu, 11. travnja 2021.
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