REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Na temelju članka 6. i 7. Odluke o sufinanciranju organiziranja i nastupa poduzetnika s
područja Sisačko-moslavačke županije na gospodarskim manifestacijama
u 2019. godini
Sisačko-moslavačka županija raspisuje
JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje organiziranja i nastupa poduzetnika s
područja Sisačko-moslavačke županije na gospodarskim manifestacijama
u 2019. godini
1) Uvod
Sisačko-moslavačka županija objavljuje ovaj Javni poziv u cilju poticanja osmišljavanja i
primjene marketinškog pristupa u upravljanju poslovnim subjektima, promociji i prodaji
proizvoda i usluga, te jačanja konkurentnosti poduzetnika u Sisačko-moslavačkoj
županiji.
Ovim Javnim pozivom će se dodjeljivati financijska sredstva u vidu bespovratnih potpora
(u daljnjem tekstu: potpore) za sufinanciranje organiziranja i nastupa na gospodarskim
manifestacijama u vezi s poduzetništvom i to:
1. potpore za sufinanciranje organiziranja gospodarskih manifestacija na području
Sisačko-moslavačke županije i organiziranja zajedničkog nastupa poduzetnika
Sisačko-moslavačke županije na gospodarskim manifestacijama u Republici
Hrvatskoj ili inozemstvu
2. potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa na gospodarskim manifestacijama u
Republici Hrvatskoj ili inozemstvu
Gospodarske manifestacije u smislu ove Odluke (u daljnjem tekstu: manifestacije) jesu
sajmovi, izložbe i druge gospodarske manifestacije organizirane s namjerom
predstavljanja, promocije proizvoda i usluga pojedinih poduzetnika i udruženja
poduzetnika, a takoĎer i druge gospodarske manifestacije namijenjene promociji
ponude i potražnji poslova na području Sisačko-moslavačke županije.
2) Korisnici potpore
Zahtjeve na ovaj Javni poziv mogu podnijeti:
1. jedinice lokalne samouprave Sisačko-moslavačke županije, Hrvatska
gospodarska komora-Županijska komora Sisak, Hrvatska obrtnička komora –
Obrtnička komora Sisačko-moslavačke županije, Hrvatski zavod za
zapošljavanje – Područna služba u Sisku i Kutini,
2. udruge, zadruge i zadružni savezi koje djeluju na području Sisačko-moslavačke
županije i koji imaju najmanje 5 članova s područja Sisačko-moslavačke
županije,

3. obrti, mikro, mala i srednja trgovačka društva sa sjedištem na području Sisačkomoslavačke županije
Prihvatljivi zahtjevi za financiranje temeljem ovog Javnog poziva su zahtjevi koji
kumulativno ispunjavaju slijedeće uvjete:
- zahtjev se odnosi na gospodarske manifestacije u vezi s poduzetništvom u smislu
ovog Javnog poziva,
- zahtjev prijavljuje prihvatljivi prijavitelj kao organizator gospodarske manifestacije ili
organizator zajedničkog nastupa ili samostalni sudionik gospodarske manifestacije
- gospodarska manifestacija na koju se odnosi zahtjev odvija se u 2019. godini
3) Namjena i iznos potpore
Ukupni raspoloživi iznos sredstava po ovom Javnom pozivu je 40.000,00 kuna.
Za gospodarske manifestacije (sajmovi, izložbe u Republici Hrvatskoj i inozemstvu)
sredstva se mogu koristiti za:
najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.)
nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju manifestacije
najam prostora i opreme za održavanje manifestacije
troškovi promocije manifestacije
usluge zaštitarske službe
drugi opravdani troškovi neposredne organizacije manifestacije
Slijedeći troškovi nisu prihvatljivi:
troškovi putovanja
troškovi smještaja
troškovi konzumacije hrane, pića, nagrada i poklona za posjetitelje
porez na dodanu vrijednost
Iznos potpore može iznositi 100% prihvatljivih troškova:
- ali ne više od 20.000,00 kuna organizatorima/suorganizatorima manifestacije ili
zajedničkog nastupa poduzetnika na manifestacijama – jedinice lokalne
samouprave, udruge, zadruge, zadružni savezi, Hrvatska gospodarska komoraŽupanijska komora Sisak, Hrvatska obrtnička komora Obrtnička komora Sisačkomoslavačke županije
- ali ne više od 10.000,00 kuna za projekt HZZ-Područna služba Sisak
- ali ne više od 10.000,00 kuna za projekt HZZ-Područna služba Kutina
- ali ne više od 5.000,00 kuna za projekt pojedinačnom izlagaču
Sredstva se neće odobriti pojedinačnim izlagačima za izlaganje u okviru zajedničkog
nastupa na gospodarskoj manifestaciji, niti za pojedinačni nastup ako izlagač može
sudjelovati u zajedničkom organiziranom nastupu na istoj gospodarskoj manifestaciji, za
koji su organizatoru/suorganizatoru gospodarske manifestacije ili zajedničkog nastupa
odobrena sredstva.
Organiziranim zajedničkim nastupom poduzetnika smatra se nastup četiri ili više
gospodarskih subjekata s područja Sisačko-moslavačke županije, koji nisu vlasnički
povezani.
Jedan korisnik može dobiti jednu potporu temeljem ovog Javnog poziva.

4) Kriteriji za odabir

1. Karakter manifestacije:

max 15
bodova

2. Broj izlagača/sudionika:
više od 201 (15)

max 15
bodova

3. Poticanje gospodarske suradnje
4. Relevantnost kroz medije:
nacionalni (6)
regionalni(6)
lokalni(6)
5. Poticanje transfera tehnologije i inovacija
6. Poticanje razmjene znanja
7. Poticanje poduzetništva žena, mladih i drugih marginalnih/socijalno
ugroženih skupina društva
8. Poticanje zapošljavanja
9. Tradicija:

5

5
5
5
10
max 15
bodova

)
10. Ocjena opisa projekta
Najmanji broj bodova potreban za prihvaćanje i dodjelu sredstava

max 20
bodova
35

6) Popis potrebne dokumentacije
Podnositelji zahtjeva za dodjelu potpore dostavljaju sljedeću dokumentaciju:
1. ispunjen obrazac zahtjeva
2. Rješenje o upisu u odgovarajući registar
3. Izvadak iz odgovarajućeg registra ne stariji od 30 dana od dana objave Javnog
poziva
4. Potvrda Porezne uprave o dugu po osnovi javnih davanja, ne starija od 30 dana
5. Projekt – kratki opis gospodarske manifestacije uz organizacijski i financijski plan
manifestacije, nastupa ili posjeta manifestaciji
6. Ispunjen obrazac pregleda računa, ponuda, predračuna ili ugovora
7. Za sve troškove za koje se traži potpora dostavljaju se računi i izvodi s
bankovnog žiro računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje ili ponude,
predračuni, ugovori i sl.
8. Ispunjena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti – odnosi se na
trgovačka društva, obrte, udruge, zadruge i zadružne saveze
9. Ispunjena Skupna izjava
Po potrebi, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj može zatražiti
dodatnu dokumentaciju i obrazloženje.

Napomena: za točke 1.,6.,8. i 9. postoje propisani obrasci koji su sastavni dio ovog
Javnog poziva.
7) Predaja zahtjeva i vrijeme trajanja Javnog poziva
Zahtjev za dodjelu potpore (u daljnjem tekstu Zahtjev) podnosi se na propisanom
obrascu s pripadajućom dokumentacijom Upravnom odjelu za gospodarstvo,
poljoprivredu i ruralni razvoj Sisačko-moslavačke županije. Zahtjev se predaje osobno
u pisarnici ili se šalje putem pošte na adresu:
Sisačko-moslavačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj
Zahtjev za sufinanciranje organiziranja i nastupa poduzetnika s područja
Sisačko-moslavačke županije na gospodarskim manifestacijama u 2019. godini
Rimska 28
44000 Sisak
- ne otvarati –

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje organiziranja i nastupa
poduzetnika s područja Sisačko-moslavačke županije na gospodarskim manifestacijama
u 2019. godini biti će objavljen na službenim web stranicama Sisačko-moslavačke
županije: www.smz.hr
Rok za dostavu zahtjeva je 18 dana od dana objave Javnog poziva na županijskim
mrežnim stranicama.
Zahtjevi podneseni izvan roka propisanog javnim pozivom 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.
8) Odobravanje i isplata potpore
Odobrena novčana sredstva doznačuju se u punom iznosu na žiro-račun korisnika
potpora temeljem Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava za organiziranje i nastupe
gospodarstvenika s područja Sisačko-moslavačke županije na gospodarskim
manifestacijama u 2019. godini i potpisanog Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava
kojim se ureĎuju meĎusobna prava i obveze davatelja i korisnika potpore.
Po donošenju prethodno spomenute Odluke Upravni odjel za gospodarstvo,
poljoprivredu i ruralni razvoj ima obvezu pismeno izvijestiti primatelja potpore o visini i
namjeni potpore.
Prije potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratne potpore primatelj potpore dužan je
dostaviti Županiji bjanko zadužnicu na propisani prvi veći iznos odobrenih sredstava
solemniziranu od strane javnog bilježnika.
Ukoliko korisnik potpore ne dostavi bjanko zadužnicu, smatrat će se da je odustao od
dodijeljene bespovratne potpore.
Korisniku dosadašnjih potpora Sisačko-moslavačke županije nove se mogu odobriti
isključivo ako su prethodne potpore utrošene namjenski.
Odobrena novčana sredstva doznačuju se jednokratno na žiro račun korisnika potpore.

Korisnik potpore je dužan dostaviti Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i
ruralni razvoj dokumentaciju iz koje je vidljiv namjenski utrošak potpore i to:
- izvještaj
- račune ili u slučaju da prodavatelj nije ovlašten za izdavanje računa ugovore, te
- izvode s bankovnog žiro računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje
- tri fotografije i/ili isječak iz tiska vezan za održanu manifestaciju
- listu sudionika/izlagača
- promotivni materijal (ako postoji).
Nalog za plaćanje, kompenzacija i cesija ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom
plaćanju.
Računi kojima se dokazuje namjensko korištenje potpore moraju biti iz 2019. godine i ne
smiju se koristiti za pravdanje drugih potpora koje dodjeljuje Sisačko-moslavačka
županija i ostali davatelji državnih potpora.
Rok za dostavu računa i izvještaja o namjenskom korištenju potpore je 6 mjeseci od
dana isplate sredstava.
9) Obveze korisnika
Korisnik potpore dužan je omogućiti Sisačko-moslavačkoj županiji kontrolu namjenskog
utroška dobivene potpore.
Korisnici potpore koji nenamjenski utroše odobrena sredstva, dužni su ista vratiti u
proračun Sisačko-moslavačke županije.
Korisnici potpore koji iz neopravdanih razloga ne utroše sredstva, nenamjenski utroše
odobrena sredstva ili propuste na vrijeme dostaviti izvještaj bit će isključeni iz dodjele
potpora sljedeće godine.
Utvrdi li se da je korisnik potpore priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u
Zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju, korisnik potpore
dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Županijski proračun i bit će isključen iz
dodjele potpora u slijedeće tri godine.
Ukoliko korisnici ne izvrše sve obveze preuzete Ugovorom o dodijeli bespovratne
potpore i ne izvrše povrat nenamjenski odnosno neopravdano iskorištenih sredstava,
Sisačko-moslavačka županija ima pravo podnijeti bjanko zadužnicu na prisilnu naplatu
dodijeljene potpore s pripadajućim zakonskim kamatama.
10) Informacije
Obrazac Zahtjeva i drugi propisani obrasci mogu se naći na službenim web stranicama
Sisačko-moslavačke županije www.smz.hr
Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i
ruralni razvoj, Sisak, Rimska 28/II, na broj telefona: 044/540-058 ili na e-mail adresi:
poduzetnistvo@smz.hr
KLASA: 380-01/19-01/02
URBROJ:2176/01-02-19-2
Sisak, 1. travnja 2019.

ŽUPAN
Ivo Žinić, dipl.ing.arh.

