Temeljem članka 49. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/18.) i članka
17. Programa poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti ( “Službene novine Općine
Viškovo“, broj 12/16.), općinska načelnica raspisuje

JAVNI POZIV
PODUZETNICIMA ZA DODJELU POTPORA I SUBVENCIJA ZA POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I
SMANJENJA NEZAPOSLENOSTI OPĆINE VIŠKOVO ZA 2019. GODINU

Poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti ostvarit će se provođenjem slijedećih
mjera:
1. Subvencija kamata na poduzetničke kredite
2. Potpora za nabavu opreme i inventara
3. Potpora za izradu projektne dokumentacije
4. Potpora za izradu mobilnih aplikacija
5. Potpora za osnivanje novih gospodarskih subjekata
6. Potpora za samozapošljavanje
7. Potpora za zapošljavanje
8. Potpora za zapošljavanje mladih osoba nakon stručnog usavršavanja
9. Potpora za zapošljavanje bivših stipendista Općine Viškovo
Općina Viškovo dodjeljuje nepovratne potpore subjektima malog gospodarstva utvrđenim Zakonom o
poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine br.:29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16) (u
nastavku PODUZETNICI).
Potpore se temeljem ovog programa ne mogu dodijeliti:
1. za ulaganja u sektorima:
a. poslovanja nekretninama (NKD 2007 oznaka 68),
b. djelatnosti kockanja i klađenja (NKD 2007 oznaka 92),
c. financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD 2007 oznake: 64, 65, 66)
2. poduzetnicima koji su u postupku predstečajne nagodbe sukladno Zakonu o financijskom
poslovanju i predstečajnoj nagodbi
3. poduzetnicima koji su u postupku stečaja ili likvidacije sukladno odredbama Stečajnog zakona
4. poduzetnicima koji nemaju poslovni nastan u RH, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u
RH u trenutku podnošenja prijave za potporu
5. poduzetnicima koji nisu ispunili obveze povezane s plaćanjem dospjelih poreznih obveza i
obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonskim odredbama u RH,
odnosno u zemlji kojoj su osnovani
6. poduzetnicima koji nemaju podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj
osnovi
7. poduzetnicima koji imaju dospjeli dug prema Općini Viškovo (u slučaju mjere 6 odnosi se na
podnositelja zahtjeva i članove njegovog kućanstva)
Potpore iz ovog programa smatraju se državnim potporama male vrijednosti i na njih se primjenjuju
propisi kojima se uređuju potpore male vrijednosti - UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1407/2013 оd 18.
prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis
potpore, te je potrebno posebnu pozornost obratiti na dodatna ograničenja vezana uz primanje
potpore propisana uredbom.

Projektne prijave izrađuju se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Sva dokumentacija tražena ovim
Uputama mora biti na hrvatskom jeziku. Dokumentacija izdana od strane nadležnih tijela drugih država
mora biti prevedena na hrvatski jezik te ovjerena od strane sudskog tumača.
Potpore, odnosno subvencije moguće je realizirati prijavom na ovaj Javni poziv uz dostavu sljedeće
osnovne dokumentacije:
1. Preslika izvoda iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta prijavitelja
ili važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja,
ne starijeg od 30 (trideset) dana od datuma predaje projektne prijave (ne primjenjuje se u
slučaju mjere 6)
2. Potvrda porezne uprave da je poduzetnik ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i
obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ili važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo
nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja, ne starija od 30 (trideset) dana od datuma predaje
projektne prijave (ne primjenjuje se u slučaju mjere 6)
3. Izjava o povezanim subjektima (Obrazac B)
4. Izjava o korištenju potpora male vrijednosti (Obrazac C)
5. Izjava o usklađenosti s javnim pozivom (Obrazac D)

OSIGURANA SREDSTVA ZA PROVEDBE MJERA
Za navedene mjere osigurano je ukupno 100.000,00 kuna.

1. SUBVENCIJA KAMATA NA PODUZETNIČKE KREDITE
KORISNICI
Pravo ostvaruju poduzetnici, uz uvjet da imaju sjedište ili prebivalište na području Općine Viškovo, a
koji su 2019. godini prije podnošenja zahtjeva Općini Viškovo za subvenciju kamata zaključili ugovor o
kreditu po programima kreditiranja koje raspisuje Primorsko-goranska županija i/ili nadležno
ministarstvo Republike Hrvatske.
NAMJENA
Mora biti u skladu s javnim pozivima Primorsko-goranske županije i/ili nadležnog ministarstva
Republike Hrvatske. U slučaju odobravanja kredita za ulaganje u dugotrajnu imovinu, ulaganje mora
biti izvršeno na području Općine Viškovo.
IZNOS POTPORE
Subvencija kamata na odobrene poduzetničke kredite u iznosu razlike između kamatne stope banke i
kamatne stope koju subvencionira Primorsko-goranska županija i/ili nadležno ministarstvo Republike
Hrvatske
TRAJANJE POTPORE
Razdoblje trajanja ugovora o kreditu.
POTREBNA DOKUMENTACIJA (DODATNA)
1. Obrazac zahtjeva (Obrazac A)
2. Preslika ugovora o subvenciji kamata potpisanog između poduzetnika i Primorsko-goranske
županije i/ili nadležnog ministarstva Republike Hrvatske

2. POTPORE ZA NABAVU OPREME I INVENTARA
KORISNICI
Pravo ostvaruju poduzetnici, uz uvjet da imaju sjedište ili prebivalište na području Općine Viškovo
NAMJENA
Dodijeljena potpora se može koristiti za nabavu dugotrajne imovine (osim prijevoznih sredstava).
Potporu je moguće ostvariti samo za opremu koja će biti instalirana/se koristiti na području Općine
Viškovo, a koja je nabavljena u 2019. godini.
IZNOS POTPORE
Bespovratna potpora u visini do 35% troškova nabave opreme, maksimalno 9.000,00 kuna. Za korisnika
koji je u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak.
TRAJANJE POTPORE
Jednokratna isplata.
POTREBNA DOKUMENTACIJA (DODATNA)
1. Obrazac zahtjeva (Obrazac A)
2. Ponuda/račun/predugovor/ugovor za nabavu dugotrajne imovine

3. POTPORA ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
KORISNICI
Pravo ostvaruju poduzetnici.
NAMJENA
Dodijeljena potpora može se koristiti za izradu projektne dokumentacije, izrada koje je započela u
2019. godini, odnosno isključivo za izradu glavnih projekata za izgradnju objekata isključivo poslovne
namjene na području Općine Viškovo koji nisu namijenjeni za daljnju prodaju i/ili zakup.
IZNOS POTPORE
Bespovratna potpora u visini do 35% troškova izrade projektne dokumentacije, maksimalno 7.000,00
kuna. Za poduzetnika koji je u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije
prihvatljiv trošak.
TRAJANJE POTPORE
Jednokratna isplata.
POTREBNA DOKUMENTACIJA (DODATNA)
1. Obrazac zahtjeva (Obrazac A)
2. Ponuda/račun/predugovor/ugovor za izradu projektne dokumentacije

4. POTPORA ZA IZRADU MOBILNIH APLIKACIJA
KORISNICI
Pravo ostvaruju poduzetnici, uz uvjet da imaju sjedište ili prebivalište na području Općine Viškovo

NAMJENA
Dodijeljena potpora može se koristiti za izradu mobilnih aplikacija, izrada koje je započela u 2019.
godini, a koja je u funkciji poboljšanja poslovanja. Poduzetnik ostvaruje pravo na ovu potporu samo
jednom.
IZNOS POTPORE
Bespovratna potpora u visini do 35% troškova izrade mobilnih aplikacije, maksimalno 3.500,00 kuna.
Za korisnika koji je u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv
trošak.
TRAJANJE POTPORE
Jednokratna isplata.
POTREBNA DOKUMENTACIJA (DODATNA)
1. Obrazac zahtjeva (Obrazac A)
2. Ponuda/račun/predugovor/ugovor za izradu mobilne aplikacije
5. POTPORA ZA OSNIVANJE NOVIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA
KORISNICI
Pravo ostvaruju poduzetnici, uz uvjet da imaju sjedište ili prebivalište na području Općine Viškovo,
registrirani u 2019. godini.
NAMJENA
Dodijeljena potpora se može koristiti za troškove otvaranja, nabave osnovnih sredstava i rad
poduzetnika. Poduzetnik ostvaruje pravo na ovu potporu samo jedanput.
IZNOS POTPORE
Bespovratna potpora u visini od 3.000,00 kuna.
TRAJANJE POTPORE
Jednokratna isplata.
POTREBNA DOKUMENTACIJA (DODATNA)
1. Obrazac zahtjeva (Obrazac A)

6. POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE
KORISNICI
Poduzetnici, uz uvjet da imaju sjedište ili prebivalište na području Općine Viškovo te u kojima je/kojega
je odgovorna osoba (u slučaju trgovačkog društva)/vlasnik bila prethodno nezaposlena osoba s
prebivalištem ili stalnim boravkom (za strane državljane) na području Općine Viškovo, bez obzira na
staž, zanimanje i kvalifikaciju te koja je bila prijavljena u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
minimalno tri mjeseca prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu po ovom pozivu, a koja je nakon
odobrene potpore početi obavljati djelatnost, odnosno koja se nakon odobrene potpore zaposlila u
poslovnom subjektu koji je korisnik potpore
NAMJENA
Dodijeljena potpora može se koristiti za troškove otvaranja, nabave osnovnih sredstava i poduzetnika.

IZNOS POTPORE
Potpora će biti dodijeljena u visini traženog iznosa, a maksimalni iznos potpore je 20.000,00 kuna.
TRAJANJE POTPORE
Jednokratna isplata.
POTREBNA DOKUMENTACIJA (DODATNA)
1. Obrazac zahtjeva (Obrazac A)
2. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom podnositelj zahtjeva dokazuje status
nezaposlene osobe kontinuirano minimalno tri mjeseca prije datuma podnošenja zahtjeva za
potporu, ne starija od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva
3. Poslovni plan s predloženom strukturom koji dokazuje održivost poslovne ideje (Obrazac E)
4. Izjava o članovima kućanstva (Obrazac F)

7. POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE
KORISNICI
Pravo ostvaruju poduzetnici.
NAMJENA
Dodijeljena potpora može se koristiti za subvencije troškova plaće (bruto II) koju ostvaruje poduzetnik
za zapošljavanje na neodređeno vrijeme nezaposlenih osoba s prebivalištem ili stalnim boravkom (za
strane državljane) na području Općine Viškovo, bez obzira na staž, dob, zanimanje i kvalifikaciju,
prijavljenih u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje minimalno devet mjeseci prije datuma
podnošenja zahtjeva za potporu po ovom pozivu. Općina Viškovo će potporu isplaćivati za nezaposlenu
osobu koja ostvaruje uvjete propisane ovim programom samo za jedan radni odnos te osobe.
IZNOS POTPORE
Potpora će iznositi:
1. 1.000,00 kuna mjesečno ukoliko je adresa/sjedište poduzetnika i mjesto rada osobe za koju
ostvaruje potporu na području Općine Viškovo, odnosno
2. 500,00 kuna mjesečno ukoliko je adresa/sjedište poduzetnika i/ili mjesto rada osobe za koju
ostvaruje potporu izvan područja Općine Viškovo
TRAJANJE POTPORE
12 (dvanaest) mjeseci
POTREBNA DOKUMENTACIJA (DODATNA)
1. Obrazac zahtjeva (Obrazac A)
2. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom poduzetnik dokazuje da osoba koju ima
namjeru zaposliti ima status nezaposlene osobe kontinuirano minimalno devet mjeseci prije
datuma podnošenja zahtjeva za potporu, ne starija od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva
8. POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE MLADIH OSOBA NAKON STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA
KORISNICI
Pravo ostvaruju poduzetnici.
NAMJENA
Dodijeljena potpora može se koristiti za subvenciju troškova plaće (bruto II) koju ostvaruje poduzetnik
za zapošljavanje na neodređeno vrijeme nezaposlenih osoba s prebivalištem ili stalnim boravkom (za

strane državljane) na području Općine Viškovo, bez obzira na zanimanje i kvalifikaciju te koje
kumulativno ostvaruju sljedeće uvjete: da su mlađe od 29 godina, da su uspješno završile stručno
osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa kod korisnika, da od završetka stručnog
osposobljavanja nije prošlo više od 6 mjeseci, da su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje te da u prethodnih 6 mjeseci nisu bile u radnom odnosu. Općina Viškovo će
potporu isplaćivati za nezaposlenu osobu koja ostvaruje uvjete propisane ovim programom samo za
jedan radni odnos te osobe.
IZNOS POTPORE
Potpora će iznositi:
1. 2.000,00 kuna mjesečno ukoliko je adresa/sjedište poduzetnika i mjesto rada osobe za koju
ostvaruje pomoć na području Općine Viškovo, odnosno
2. 1.000,00 kuna mjesečno ukoliko je adresa/sjedište poduzetnika i/ili mjesto rada osobe za koju
ostvaruje pomoć izvan područja Općine Viškovo
TRAJANJE POTPORE
12 (dvanaest) mjeseci
POTREBNA DOKUMENTACIJA (DODATNA)
1. Obrazac zahtjeva (Obrazac A)
2. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom se dokazuje da je osoba koju poduzetnik ima
namjeru zaposliti uspješno završila stručno osposobljavanje prije najviše 6 (šest) mjeseci, ne
starija od 15 dana od podnošenja zahtjeva
3. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom poduzetnik dokazuje da osoba koju ima
namjeru zaposliti ima status nezaposlene osobe kontinuirano maksimalno šest mjeseci prije
datuma podnošenja zahtjeva za potporu, ne starija od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva
9. POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE BIVŠIH STIPENDISTA OPĆINE VIŠKOVO
KORISNICI
Pravo ostvaruju poduzetnici.
NAMJENA
Dodijeljena potpora može se koristiti za subvenciju troškova plaće (bruto II) koju ostvaruje poduzetnik
za zapošljavanje na neodređeno vrijeme nezaposlenih osoba s prebivalištem ili stalnim boravkom (za
strane državljane) na području Općine Viškovo, bez obzira na zanimanje i kvalifikaciju, uz uvjet da su
bivši stipendisti Općine Viškovo koji su stipendiju ostvarili za cijelo razdoblje obrazovanja za pojedinu
stručnu spremu te da ih poduzetnik zapošljava upravo na tu stručnu spremu. Općina Viškovo će
potporu isplaćivati za nezaposlenu osobu koja ostvaruje uvjete propisane ovim programom samo za
jedan radni odnos te osobe. Zahtjev za potporom mora biti podnesen u razdoblju od 18 mjeseci od
dana završetka obrazovanja.
IZNOS POTPORE
Potpora će iznositi:
1. ukoliko je adresa/sjedište poduzetnika i mjesto rada osobe za koju ostvaruje pomoć na
području Općine Viškovo
a) 50% troškova plaće (bruto II), maksimalno 3.000,00 kuna mjesečno ako osoba koju
korisnik zapošljava ima završeno srednjoškolsko obrazovanje
b) 50% troškova plaće (bruto II), maksimalno 4.500,00 kuna mjesečno ako osoba koju
korisnik zapošljava ima zvanje stečeno po programima visokoškolskog obrazovanja

2. ukoliko je adresa/sjedište poduzetnika i/ili mjesto rada osobe za koju ostvaruje pomoć izvan
područja Općine Viškovo
a) 50% troškova plaće (bruto II), maksimalno 1.500,00 kuna mjesečno ako osoba koju
korisnik zapošljava ima završeno srednjoškolsko obrazovanje
b) 50% troškova plaće (bruto II), maksimalno 2.250,00 kuna mjesečno ako osoba koju
korisnik zapošljava ima zvanje stečeno po programima visokoškolskog obrazovanja

TRAJANJE POTPORE
12 (dvanaest) mjeseci
POTREBNA DOKUMENTACIJA (DODATNA)
1. Obrazac zahtjeva (Obrazac A)
2. Dokaz da je osoba koju poduzetnik namjerava zaposliti završila srednju školu/fakultet (potvrda
obrazovne institucije ili preslika diplome)
3. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom poduzetnik dokazuje da osoba koju ima
namjeru zaposliti ima status nezaposlene osobe, ne starija od 15 dana od dana podnošenja
zahtjeva

Pojedinom poduzetniku može se dodijeliti više vrsta potpora u istoj kalendarskoj godini. Iznimku
predstavlja dodjela potpore za osnivanje gospodarskih subjekata i potpore za samozapošljavanje, od
kojih je istom poduzetniku moguća dodjela isključivo jedne od te dvije potpore.
Potpore se dodjeljuju se temeljem provedenog javnog poziva i ocjene prijave.
Ocjenu pristiglih prijava vrši Jedinstveni upravni odjel.
Općina Viškovo će za potrebe utvrđivanja prihvatljivosti prijavitelja provjeravati podatke, kako iz
dostavljene dokumentacije, tako i iz službeno dostupnih izvora.
Općina Viškovo, prema potrebi, može zatražiti i dodatnu dokumentaciju, a koju su podnositelji zahtjeva
za ostvarivanje prava na bespovratne potpore i subvencije dužni dostaviti u naznačenom roku. Ako se
tražena nadopuna dokumentacije ne dostavi, isti će se zahtjev smatrati nepotpunim.
Nepotpune prijave neće se razmatrati.
Temeljem provedenog javnog poziva i ocjene prijava, Jedinstveni upravni odjel dostavit će poduzetniku
Odluku o financiranju ili nefinanciranju prijave. Temeljem Odluke o financiranju, poduzetnik će imati
obvezu dostaviti dodatnu dokumentaciju potrebnu za sklapanje ugovora.
Općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela sklapa ugovor o dodjeli potpore s
korisnikom. Ugovorne obveze korisnika vezane uz pojedinu mjeru ovog programa utvrđuje općinski
načelnik.
Sredstva potpore uplaćuju se na račun korisnika nakon potpisa ugovora, odnosno po dostavljenim
dokazima kojima se dokazuje namjensko korištenje sredstava i dostavi jamstva za povrat potpore za
slučaj neispunjenja ugovornih obveza.
U svrhu informiranja javnosti poduzetnik je dužan objaviti informaciju o dobivenoj potpori na svojoj
web stranici, ukoliko ista postoji te je dužan postaviti naljepnicu ili tablu, odnosno na drugi način trajno

postaviti informaciju o dodijeljenoj potpori od strane Općine Viškovo na svu dugotrajnu imovinu za
koju je primljena potpora,
Poduzetnik ne smije otuđiti dugotrajnu imovinu za koju je primio potporu minimalno pet godina od
dana nabave.
Poduzetnik je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore
uvidom u poslovne knjige i kontrolom na licu mjesta. Ukoliko je poduzetnik potpore priložio neistinitu
dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju,
poduzetnik mora dobivena sredstva vratiti u Proračun Općine Viškovo u roku od osam dana od dana
primitka poziva ili će ista biti naplaćena iz jamstva za povrat potpore za slučaj neispunjenja ugovornih
obveza te neće biti u mogućnosti koristiti potpore Općine Viškovo u narednih pet godina.
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15) Općina Viškovo
kao tijelo javne ovlasti, obvezno je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom
radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene
svrhe i interesu javnosti Općina Viškovo, objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici
i/ili u službenim novinama Općine Viškovo. Slijedom navedenog, smatrat će se da je pravna ili fizička
osoba, podnošenjem Zahtjeva za ostvarivanje prava na potpore i subvencije na Javni poziv, uz tražene
priloge, a koji sadrži njegove osobne podatke, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje
javnom objavom na internetskim stranicama i/ili u službenim novinama Općine Viškovo, a u svrhu za
koju su prikupljeni.
Također se smatra da je pravna ili fizička osoba, podnošenjem Zahtjeva za ostvarivanjem prava na
potpore i subvencije, uz tražene priloge, a koji sadrži njegove osobne podatke, dao privolu Općini
Viškovo da sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka obrađuje i koristi osobne podatke navedene na
Zahtjevu za ostvarivanjem prava na potpore i subvencije isključivo u svrhu dodjele potpora i subvencija
za poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti Općine Viškovo.
Prijave se podnose osobno ili poštom na adresu:
OPĆINA VIŠKOVO
Vozišće 3
51 216 VIŠKOVO
s naznakom „Javni poziv - gospodarstvo“
INFORMACIJE
telefonom: 503-770
e-mailom: pisarnica@opcina-viskovo.hr
Obrazac zahtjeva sa popisom dokumentacije i ostalim prilozima može se podignuti u Općini Viškovo,
Vozišće 3, Viškovo u uredovno vrijeme ili se mogu preuzeti s WEB stranice Općine Viškovo:
www.opcina-viskovo.hr
Rok za podnošenje zahtjeva je do iskorištenja sredstava koje se osigurane po pojedinoj mjeri, a
najkasnije do 30. studenog 2019. godine. U slučaju iskorištenja osiguranih sredstava po pojedinoj mjeri
moguća je izmjena javnog poziva kao posljedica preraspodjele raspoloživih sredstava između pojedinih
mjera.

Općinska načelnica
Sanja Udović, dipl. oec., v.r.

