
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Na temelju Odluke o objavi Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora po Projektu
„Sufinanciranje novog zapošljavanja na području Sisačko- moslavačke županije“ za 2020.
godinu, KLASA:311-05/20-02/02, URBROJ: 2176/01-02-20-1 od 26. svibnja 2020. župan
Sisačko-moslavačke županije objavljuje

J A V N I     P O Z I V
PROJEKT „SUFINANCIRANJE NOVOG ZAPOŠLJAVANJA NA PODRUČJU SISAČKO-

MOSLAVAČKE ŽUPANIJE“ U 2020. GODINI

1. Pravo podnošenja prijave na ovaj Javni poziv imaju:
- registrirani  poduzetnici sa sjedištem na području Sisačko-moslavačke županije i/ili
posluju na području Sisačko-moslavačke županije (kao izdvojeni pogon), te zapošljavaju
kroz ovo poticajnu mjeru osobu koja ima prebivalište i mjesto rada na području Sisačko-
moslavačke županije u skladu s Projektom ovoga Javnog poziva.

2. Projekt se nalazi na web-stranici Sisačko- moslavačke županije (www.smz.hr), pod
poveznicom „Natječaji“. U navedenom Projektu nalaze se sve bitne informacije o prihvatljivim
zahtjevima, informacije o načinu provedbe Projekta.

3. Ukupni fond sredstava za provedbu ovoga Projekta je 650.000,00 kuna.

4. Intenzitet potpore: jednokratni iznos bespovratnih potpora po ovom projektu iznosi
10.000,00 kuna po novo zaposlenoj osobi.

5. Javni poziv otvoren je danom objave na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke
županije, primjenjivat će se do iskorištenja sredstava, odnosno najduže do 15. prosinca
2020. godine.

6. Odluka o raspodjeli sredstava s listom poduzetnica i iznosima bespovratne potpore
biti će objavljena na web stranici Sisačko-moslavačke županije www.smz.hr

7. Zahtjevi i pripadajuća dokumentacija predaju se osobno u pisarnici Sisačko-
moslavačke županije ili se šalju poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:

Puni naziv i adresa podnositelja zahtjeva

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

Prijava na otvoreni Javni poziv
„SUFINANCIRANJE NOVOG ZAPOŠLJAVANJA NA PODRUČJU SISAČKO- MOSLAVAČKE

ŽUPANIJE“ U 2020. GODINI
- ne otvarati -

Rimska 28
44000 SISAK

8. Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu
i ruralni razvoj, Sisak, Rimska 28 ili na e-mail adresi: emina.veljacic@smz.hr

KLASA:311-05/20-02/02
URBROJ: 2176/01-02-20-1

mailto:emina.veljacic@smz.hr
http://www.smz.hr



