
UPUTE ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA PO PROJEKTU      
„Poticanje startupova u gaming industriji“ 

  
 

1. UVJETI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA 
Prihvatljiva djelatnost za podnošenje zahtjeva (sukladno odgovarajućem registru) po 
NKD klasifikaciji je obavezno u području    J 58.21 Izdavanje računalnih igara, J 58.29 
Izdavanje ostalih softwarea, J 59.11 Proizvodnja filmova, video filmova i televizijskog 
programa, J 59.20 Djelatnost snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa, J 62.01 
Računalno programiranje i J 62.09 Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom 
tehnologijom i računalima.   
 
Zahtjev mogu podnijeti mikro i mali  gospodarski subjekti i to:  obrti i trgovačka društva 
(d.o.o. i j.d.o.o.)  sukladno zakonskoj definiciji koji su registrirani  sa sjedištem i poslovanjem 
tvrtke u prostorima Poduzetničkog inkubatora PISMO Novska.   
  
Prihvatljivi gospodarski subjekti su poduzetnici koji: 
- prema zadnjem financijskom izvješću su pozitivno poslovali odnosno nisu u gubitku  
- imaju podmirene obveze prema državi i zaposlenicima što mora biti izrijekom navedeno na 
potvrdi Porezne uprave ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva   
- da od njih nije zatražen povrat niti su u postupku povrata državnih potpora ili potpora male 
vrijednosti 
- nisu primili potporu u obliku subvencije, bespovratne potpore, povoljnog kredita, leasinga ili 
jamstva iz nacionalnog ili EU izvora, čime bi maksimalno dozvoljen intenzitet potpore bio 
premašen (Uredba o potporama male vrijednosti i Uredba o općem skupnom izuzeću – 
GBER) 
- nisu primili potporu za aktivnosti povezane s izvozom u treće zemlje ili države članice EU, 
odnosno potporu izravno povezanu s izvezenim količinama, za uspostavu ili rad 
distribucijske mreže ili druge tekuće troškove povezane s izvoznom aktivnošću 
- nisu primili potporu uvjetovanu upotrebom domaćih proizvoda umjesto uvoznih 
- nisu do sada primili ovu vrstu potpore od Sisačko-moslavačke županije 
 
Ako poduzetnik ima vlasničke udjele jednake ili veće od 25% u drugim gospodarskim 
subjektima, potrebno je dokazati kako ista imaju podmirene obveze prema državi po osnovi  
poreza, prireza i doprinosa na i iz plaća što mora biti navedeno na potvrdi Porezne uprave ne 
starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.   
 
Neće se uzeti u razmatranje zahtjevi poduzetnika koji su u poteškoćama kako je 
definirano pravilima o državnim potporama (Uredba Komisije EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 
2014.) i to:  
 
- podnositelja zahtjeva nad kojim je otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne 

nagodbe ili postupak likvidacije, 
- podnositelja zahtjeva nad čijim je pojedinačnim vlasnicima otvoren stečajni postupak, 

postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije, 
- podnositelja zahtjeva u čijem se većinskom vlasništvu nalaze druge pravne osobe nad 

kojima je otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak 
likvidacije, 

- podnositelja zahtjeva čiji pojedinačni vlasnici imaju u većinskom vlasništvu druge pravne 
osobe nad kojima je otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili 
postupak likvidacije, 

- ako je podnositelju zahtjeva, pojedinačnim vlasnicima podnositelja zahtjeva ili osobama 
ovlaštenim za zastupanje podnositelja zahtjeva 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, zlouporaba 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). 

 
2. PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI 

Potpore se odobravaju za:  
     1.   kupovinu novih strojeva/opreme i alata za obavljanje sufinanciranog projekta 
poduzetnika 
     2.   nabavka računala, računalnih programa i prateće opreme (hardware i software) 
     3.   troškovi neto plaće  
 
Neprihvatljivi troškovi: 
- porez na dodanu vrijednost te ostale zakonom regulirane pristojbe 
- troškovi opreme, usluga i radova koje isporučuju ili obavljaju partnerski povezani subjekti i 
osobe s podnositeljem prijave 
- nabava/najam vozila  
- za namjene za koje je već ostvarena potpora za istu namjenu od nekog drugog davatelja 
potpore  
- ostali neprihvatljivi troškovi u skladu s uvjetima Projekta/Javnog poziva  

 
3. INTENZITET I IZNOS BESPOVRATNIH POTPORA 

Najviši pojedinačni  iznos potpore je 35.000,00 kn.  
 

4. ODREDBE U PROVOĐENJU PROJEKTA 
Bespovratne potpore dodjeljuju se sukladno Uredbi Komisije (EU)  koja se odnosi na de 
minimis potpore te su Podnositelji zahtjeva dužni uz prijavu priložiti Izjavu o korištenim 
potporama male vrijednosti te Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti povezanih 
osoba. 
Temeljem spomenute Uredbe maksimalan iznos svih potpora male vrijednosti, koje jednom 
poduzetniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije biti veći od 
200.000 EUR, uključujući i potporu dobivenu u okviru ovog Javnog natječaja. 
Pojmom „jedan poduzetnik” sukladno Uredbi obuhvaćena su sva poduzeća koja su u 
najmanje 
jednom od sljedećih međusobnih odnosa: 
a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću 
b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili 
nadzornog tijela drugog poduzeća 
c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru 
sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća; 
d) jedno poduzeće koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s 
dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava 
dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću. 
Poduzeća koja su u bilo kojem od navedenih odnosa preko jednog ili više drugih poduzeća 
isto se tako smatraju jednim poduzetnikom. 
Prije dodjele bespovratne potpore,   izvršit će se  provjera svih dodijeljenih bespovratnih 
de minimis potpora sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o 
primjeni 
članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore 


