Poduzetničke mjere
2018.

PROGRAM MJERA POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA
PODRUČJU GRADA VUKOVARA ZA 2017. GODINU

• Korisnici sredstava su subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom
kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva (mikro, mali i
srednji poduzetnici), koji obavljaju gospodarsku djelatnost na
području Grada Vukovara.
• Korisnici mjera su fizičke i pravne osobe koje samostalno i trajno
obavljaju dopuštene gospodarske djelatnosti radi ostvarivanja dobiti
ili dohotka, neovisno o pravnom obliku.
• Korisnici mjera ne mogu koristiti mjere radi obavljanja djelatnosti
primarne poljoprivredne proizvodnje, cestovnog prometa, ribarstva i
akvakulture.

UVJETI DODJELE BESPOVRATNIH
SREDSTAVA
• Bespovratne potpore se dodjeljuju za pokriće dijela troškova, koji su
dokazani odgovarajućom knjigovodstvenom ispravom i koji su nastali
u 2017. i 2018. godini,
• Ukoliko korisnik mjera obavlja gospodarsku djelatnost na i izvan
područja Grada Vukovara, mjere se mogu koristiti samo za
gospodarsku djelatnost na području Grada Vukovara organiziranu kroz
posebnu poslovnu jedinicu i odvojeno knjigovodstvo.
• Gospodarski subjekti koji koriste mjere koje se odnose na nova
zapošljavanja ili mjere za čije je ostvarenje uvjet povećanje
zaposlenosti, na jednu novozaposlenu osobu mogu ostvariti samo
jednu od tih mjera.

UVJETI DODJELE BESPOVRATNIH
SREDSTAVA
Bespovratne potpore se ne dodjeljuju sljedećim gospodarskim subjektima
• koji imaju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
• koji imaju dospjeli dug prema Gradu Vukovaru ili gradskim tvrtkama,
• kojima je tijekom prethodne tri godine odobrena potpora iz Programa mjera poticanja razvoja
poduzetništva na području grada Vukovara, ali je raskinut ugovor te je zatražen povrat isplaćenih
sredstava zbog kršenja odredbi ugovora od strane primatelja potpore.
Ukoliko korisnik potpore odjavi poslovanje, izmjesti sjedište odnosno poslovnu jedinicu s područja
grada Vukovaraprije prije isteka jedne godine od dodjele ove potpore, ili nije imao poslovne
aktivnosti za osnovnu djelatnost za koju je registriran minimalno godinu dana od dana dodjele
potpore, dužan je Gradu Vukovaru izvršiti povrat uplaćenih sredstava uvećanih za zakonske kamate.
Korisnici potpore iz Mjera 2., dužni su izvršiti povrat ukupno uplaćenih sredstava potpore uvećanih
za zakonske kamate, ukoliko raskinu ugovor o radu s novozaposlenim radnikom bez njegove krivnje.
U slučaju raskida ugovora od strane poslodavca zbog krivnje radnika ili od strane radnika bez krivnje
poslodavca, poslodavac je dužan u roku 30 dana od dana raskida ugovora zaposliti novu osobu na
upražnjeno radno mjesto, uz obvezu zadržavanja uposlenika u radnom odnosu do kraja ugovorenog
razdoblja definiranog ugovorom između korisnika potpore i Grada Vukovara.

Mjera 1.

Otvaranje novih gospodarskih subjekata

Korisnici

Gospodarski subjekti osnovani u 2017. ili 2018. godini,
koji ispunjavaju uvjete prihvatljivosti

Namjena potpore

Potpore se odobravaju za namjenu:
• otvaranja ili osnivanja gospodarskog subjekta
(administrativni troškovi)
• nabave strojeva, uređaja, opreme ili pojedinih
dijelova opreme, alata, inventara
• opremanja i uređenje poslovnog prostora
(interijera i eksterijera)
• nabave softvera ili hardvera
• obrazovanje, stručno osposobljavanje i
usavršavanje

Visina potpore

Financiranje 100% troškova u maksimalnom iznosu
do 10.000,00 kn.

MJERA 2.

Razvoj postojećih poduzetnika uz povećanje zaposlenosti

Korisnici

Gospodarski subjekti koji su u 2017. ili 2018. godini zaposlili
najmanje jednu osobu s područja Grada Vukovara na puno
radno vrijeme, te imaju povećanje broja zaposlenih u odnosu
na prosječan broj zaposlenih u godinu dana koja prethodi
novom zapošljavanju.

Namjena potpore

• nabave strojeva, uređaja, opreme ili pojedinih dijelova
opreme i alata
• opremanja i uređenje poslovnog prostora
• nabave softvera ili hardvera
• školovanja, osposobljavanja
• sudjelovanje na sajmovima, izložbama, manifestacijama i dr.
• izrada promotivnih materijala
• izrada i održavanje web stranice

Visina potpore

Financiranje 50% troškova, najviše do 30.000,00 kn po
novozaposlenom, a maksimalno 100.000,00 kn

MJERA 3.

Očuvanje postojećih poduzetnika

Korisnici

Gospodarski subjekti koji posluju na području grada
Vukovara

Namjena potpore

• nabave strojeva, uređaja, opreme ili pojedinih dijelova
opreme, alata, inventara
• opremanja i uređenje poslovnog prostora
• nabave softvera ili hardvera
• obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje,
sudjelovanje na sajmovima, izložbama, manifestacijama i
dr.
• izrada promotivnih materijala
• izrada i održavanje web stranice

Visina potpore

Sufinanciranje 40% troškova, u maksimalnom iznosu do
15.000,00 kn.

MJERA 4.

Edukacija za gastro zanimanja u restoranima i hotelima

Korisnici

Gospodarski subjekti koji su registrirani za pripremanje i
posluživanje hrane

Namjena potpore

• ugovorena usluga edukacije za usavršavanje u gastro
zanimanjima
• izrada i poboljšanje postojećih jelovnika i vinskih karti

Visina potpore

Sufinanciranje 80% troškova, u maksimalnom iznosu do
20.000,00 kn.

MJERA 5.

Povećanje konkurentnosti kroz standarde kvalitete

Korisnici

poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava

Namjena potpore

• konzultantske usluge i edukacije kod uvođenja sustava i
standarda kvalitete
• troškove finalizacije ili dorade proizvoda kojima se
osiguravaju nužni uvjeti za stjecanje prava uporabe oznake
kvalitete
• certificiranje sustava i proizvoda
• troškove stjecanja prava uporabe oznake branda, znaka
izvornosti, zemoljopisnog podrijetla i sl. ( Hrvatska kvaliteta,
Izvorno hrvatsko, ISO, HACCP, CE oznaka, HRN EN norme,
brend Grada Vukovara)

Visina potpore

Sufinanciranje 70% troškova, u maksimalnom iznosu do
15.000,00kn

MJERA 6.

Subvencija zakupnine poslovnih prostora

Korisnici

Gospodarski subjekti kojiobavljaju proizvodnu djelatnost i koji su
sklopili Ugovor o zakupu poslovnog prostora

Namjena potpore

• zakupnine poslovnih prostora (zakupnici koji su sklopili ugovor o
zakupu poslovnog prostora nakon 1. siječnja 2018. g.) na području
Grada Vukovara, koji nisu u vlasništvu Grada Vukovara (od 300 do
1000 m2)

Visina potpore

15% od utvrđene cijene zakupnine za subjekte koji imaju
minimalno 5 zaposlenih; 30% od utvrđene cijene zakupnine za
subjekte koji imaju minimalno 10 zaposlenih; 50% od utvrđene
cijene zakupnine za subjekte koji imaju minimalno 20 zaposlenih

MJERA 7.

Poslovni prostori - projekt „Obrtnička ulica"

Korisnici

Gospodarski subjekti koji su sklopili Ugovor o zakupu
poslovnog prostora s maksimalnom cijenom od 70,00 kn/m2

Namjena potpore

zakupnina poslovnih prostora (zakupnici koji su sklopili
ugovor o zakupu poslovnog prostora nakon 1. siječnja 2018.
g.) koji nisu u vlasništvu Grada Vukovara, a nalaze se na
području ulice Dr. Franje Tuđmana od kućnog broja 1 do
kućnog broja 38 (projekt „Obrtnička ulica")

Visina potpore

50% zakupnine definirane Ugovorom o zakupu, a najviše do
1.500,00 kn/mj po poslovnom subjektu na period od godine
dana

MJERA 8.

Uvođenje novih i poboljšanih tehnologija

Korisnici

poljoprivredna gospodarstva upisana u
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Namjena potpore

• nabava i ugradnja novih strojeva i nove tehnologije u
svrhu djelatnosti za koji je registrirano (strojevi i
oprema za proizvodnju, obradu i doradu, oprema,
mjerni instrumenti, specijalni alati te oprema i
instrumenti u istraživačkim i drugim aktivnostima)

Visina potpore

50% troškova, najviše do 30.000,00 kuna

MJERA 9.

Razvoj inovativnih proizvoda i usluga

Korisnici

Gospodarski subjekti s područja grada Vukovara

Namjena potpore

• razvoja ideje, izrade prototipa, izrade plana
komercijalizacije inovacije ili savjetodavne usluge pri
izradi plana komercijalizacije inovacije, testne
primjene te troškove podnošenja prijave za zaštitu
intelektualnog vlasništva kod Državnog zavoda za
intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske.

Visina potpore

financiranje 100% troškova, u maksimalnom iznosu
do 10.000,00 kuna

MJERA 10.

Izrada i prijava projektnih prijedloga

Korisnici

Subjekti malog gospodarstva koji su se u 2017. ili 2018.
godini prijavili ili će se prijaviti na neki od natječaja
financiranih iz fondova EU, ili natječaja koje raspisuju
ministarstva u RH.

Namjena potpore

Potpore se odobravaju za:
• konzultantske usluge
• Izradu prijave projektnog prijedloga
• Izradu studije predizvodljivosti i izvodljivosti
• Izradu studije utjecaja na okoliš
• Pripremu/reviziju/ažuriranje tehničkog dijela projekta
• Pripremu relevantne natječajne dokumentacije
(tehničke specifikacije/troškovnik/poslovni plan)

Visina potpore

Sufinanciranje 80% troškova, u maksimalnom iznosu do
20.000,00 kn.

MJERA 11.

Jačanje konkurentnosti u proizvodnji

Korisnici

Subjekti malog gospodarstva, koji imaju minimalno 10 zaposlenih
radnika i obavljaju proizvodnu djelatnost na području grada
Vukovara

Namjena potpore

•
•
•
•
•
•

Visina potpore

ulaganje u nove strojeve, opremu i tehnologiju
sudjelovanje na domaćim i inozemnim sajmovima (trošak
izložbenog prostora, promidžbenih materijala, smještaja i
prijevoza sudionika)
ulaganje u razvoj proizvoda
ulaganje u standarde kvalitete
troškovi izvoznog poslovanja
uređenje i opremanje poslovnog prostora

Sufinanciranje 50% troškova u maksimalnom iznosu do
200.000,00 kn

MJERA 12.

obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje
zaposlenika

Korisnici

Gospodarski subjekti

Namjena potpore

Subvencija za troškove obrazovanja i usavršavanja
zaposlenika subjekata malog gospodarstva kroz
formalne oblike obrazovanja te stručnog
osposobljavanja za rad.

Visina potpore

Sufinanciranje 50% troškova u maksimalnom iznosu
do 5.000,00 kn.

MJERA 13.

Pokriće troškova priključaka na distributivne mreže

Korisnici

Gospodarski subjekti

Namjena potpore

• priključenje na javne distributivne mreže električne energije i
plina

Visina potpore

- 50 % troškova priključenja ili povećanja priključene snage
priključka na električnu distributivnu mrežu, najviše do
100.000,00 kn
- 50 % troškova priključenja na plinsku distributivnu mrežu,
najviše do 100.000,00 kuna

MJERA 14.

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju
poslovnih prostora

Korisnici

Gospodarski subjekti koji na području Grada Vukovara
obavljaju proizvodnu djelatnost

Namjena potpore

• izrada glavnog projekta, projektantskog troškovnika i
izvedbeni projekt

Visina potpore

• 75 % troškova, najviše do 100.000,00 kuna

ODABIR KORISNIKA
Zahtjevi za dodjelu bespovratnih potpora po ovom Javnom pozivu razmatraju se prema vremenu
zaprimanja te se tim redoslijedom odobravaju do iskorištenja osiguranih proračunskih sredstava, a
nakon što se utvrdi da su ispunjeni svi propisani uvjeti i da je priložena sva potrebna dokumentacija.
Postupak odabira korisnika potpora provest će Povjerenstvo za dodjelu potpora koje imenuje
gradonačelnik Grada Vukovara. Gradonačelnik, na prijedlog Povjerenstva, donosi konačnu Odluku o
odabiru korisnika bespovratne potpore, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.
NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Obrasci zahtjeva za dodjelu potpore i Javni poziv mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za
gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju Grada Vukovara ili na web stranici Grada
Vukovara: www.vukovar.hr, te se dostavljaju na adresu:
Grad Vukovar
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 VUKOVAR,
uz naznaku: „Potpore za razvoj poduzetništva Grada Vukovara u 2018. godini„
Zahtjevi se podnose do utroška proračunskih sredstava, a najkasnije do 31. listopada 2018.g.

