KLASA: 011-01/19-01/1
URBROJ: 2177/07-01-19-2
Na temelju članka 54. Statuta Grada Pleternice („Službeno glasilo“ Grada Pleternice br.:
4/09., 02/13., 08/13. i 07/14.) gradonačelnica Grada Pleternice objavljuje;
JAVNI POZIV
za subvencionirano korištenje poslovnog prostora
Poduzetničkog inkubatora Grada Pleternice za 2019. godinu
1. Predmet i trajanje javnog poziva
Predmet ovog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Grada Pleternice za troškove
korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Grada Pleternice u 2019. godini.
Javni poziv je otvoren danom objave na mrežnim stranicama Grada Pleternice
(www.pleternica.hr) i/ili Poduzetničkog inkubatora (www.plink.hr) i traje do iskorištenja
sredstava, ali ne dulje od 15.12.2019. godine.
2. Ciljevi i prioriteti javnog poziva
Prioritet ovog programa potpore je kroz ciljanju potporu gospodarskim subjektima, koji
svojim poslovanjem ostvaruju tržišnu uspješnost, potaknuti njihov rast i ubrzati njihov daljnji
razvoj.
Ciljevi ovog javnog poziva su;
– osnaživanje kapaciteta malih i srednjih gospodarskih subjekata,
– povećanje konkurentnosti,
– stvaranje povoljnijeg i kvalitetnijeg poslovnog okruženja jeftinih i pristupačnijih adekvatnih
poslovnih prostora za gospodarske subjekte malog i srednjeg poduzetništva na području
Grada Pleternice.
3. Iznos sredstava
U Proračunu Grada Pleternice za 2019. godinu osigurana su sredstva za dodjelu bespovratne
potpore temeljem ovog natječaja.
Ukupan iznos sredstava za provedbu programa bespovratne potpore može se odobriti i u
većem iznosu od prethodno navedenog ako se za predmetno u tijeku godine unutar proračuna
osigura više sredstava.
4. Korisnici kojima je javni poziv namijenjen
Korisnici bespovratnih sredstava po ovom projektu su trgovačka društva, obrti, zadruge,
udruge usmjerene na razvoj gospodarstva (gospodarsko interesna udruženja (klasteri)),
registrirani kod nadležnog registarskog tijela sa sjedištem u Gradu Pleternica i to prvenstveno
poduzetnici koji se nalaze u razvoju svojih poduzetničkih aktivnosti, a bave se ili imaju
namjeru baviti se proizvodnom djelatnošću, uslužnom djelatnošću vezanom uz proizvodnju,
trgovinom, djelatnostima iz područja ICT-a multimedije, digitalne grafike, arhitekture i
građevinarstva, elektrotehnike ili elektroničkog poslovanja, poduzetnicima koji razvijaju
projekte ili koriste inovativan koncept poslovanja.
5. Upute za podnošenje zahtjeva
Da bi podnositelj zahtjeva bio prihvatljiv kao korisnik potpore nužno je da isti:
– ima registrirano sjedište na području Grada Pleternica.

– da se radi o poduzetniku koji plaća trošak najma poslovnog prostora Poduzetničkog
inkubatora Grada Pleternice
– ispunjava propise o potporama male vrijednosti,
– ima opravdana odobrena sredstva potpore male vrijednosti iz prethodnih godina ako su ista
koristili.
Neće se uzeti u razmatranje prijave;
– podnositelja nad kojima je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije,
– podnositelja koji imaju blokiran poslovni račun,
– ako je podnositelju izrečena pravomoćna presuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih
dijela; udruživanja za počinjenje kaznenih dijela, primanje mita u gospodarskom poslovanju,
zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito
posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u
gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca. (skupna izjava)
– podnositelja koji imaju dugovanja prema Gradu Pleternica
6. Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi
Prihvatljiv trošak za ostvarivanje prava na potporu čini stvarni trošak najma poslovnog
prostora Poduzetničkog inkubatora Grada Pleternica.
Neprihvatljivi troškovi su;
– troškovi nastali prije potpisivanja ugovora o najmu
– porez na dodanu vrijednost za podnositelje koji se nalaze u sustavu poreza na dodanu
vrijednost
– redovni materijalni troškovi (čišćenje i sl.).
7. Intenzitet potpore i način isplate
Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju
predloženog projekta i može dosegnuti do 100 % ukupno prihvatljivih troškova, odnosno za:
 prvu godinu iznosi 100 % ukupno prihvatljivih troškova
 drugu godinu iznosi 75 % ukupno prihvatljivih troškova
 treću godinu iznosi 50 % ukupno prihvatljivih troškova
Maksimalni iznos svih potpora male vrijednosti, koje poduzetniku mogu biti dodijeljene
tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije biti veći od 200.000,00 Eur.
Način isplate odobrene potpore te ostala prava i obveze uredit će se Ugovorom o dodjeli
potpore.
Svakom pojedinačnom podnositelju prijave može se dodijeliti samo jedna potpora, čiji će se
cjelokupan iznos isplaćivati kroz obračunske anuitete sukladno Ugovoru o dodjeli potpore.
8. Podnošenje prijave za dodjelu bespovratne potpore
Prijava za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem Prijavnog obrasca.
Uz ispunjeni obrazac obvezno se prilaže i tražena dokumentacija.
Dokumentacija se stavlja u prilog prijavnom obrascu redoslijedom kako je navedeno u točki
9.ovog javnog poziva, te mora biti uvezana.

Prijava podnosi se uvezana, poštom ili osobno u pisarnicu Grada Pleternica u zatvorenoj
omotnici na adresu;
GRAD PLETERNICA
Trg hrvatskih branitelja 1
34310 Pleternica
Povjerenstvo za odobravanje potpore subvencioniranog
korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Grada Pleternice.
„Prijava na Javni poziv – potpora subvencioniranog korištenja poslovnog prostora
Poduzetničkog inkubatora Grada Pleternice“ – NE OTVARATI
Vanjska omotnica mora sadržavati puni naziv podnositelja prijave.
9. Dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu
a) Ispunjeni prijavni obrazac
b) Izvadak iz sudskog/obrtnog ili kojeg drugog registra nadležnog registarskog tijela
(preslika)
c) BON 2 (SOL 2) (izvornik dokumenta ne stariji od 15 dana od dana podnošenja
prijave)
d) Ispunjena izjava o korištenim potporama (Izjavu su obvezni ispuniti i potpisati i
podnositelji koji do sada nisu koristili potpore male vrijednosti – izvornik)
e) Ispunjena izjava o nekažnjavanju
f) Ugovor o najmu poslovnog prostora (preslika)
Sva dokumentacija koja zahtjeva potpis mora biti potpisana od strane osoba ovlaštenih za
zastupanje podnositelja prijave.
10. Postupak odobrenja potpore
Zahtjev za dodjelu sredstava potpore razmatra i ocjenjuje Povjerenstvo za dodjelu potpore
subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Grada Pleternice,
a odluku o dodjeli sredstava temeljem prijedloga Povjerenstva donosi Gradonačelnica.
Protiv Odluke o odobrenju novčanih sredstava žalba nije dopuštena.
Pristigli zahtjevi za odobravanje potpore ocjenjivat će se redoslijedom pristizanja u dva
koraka:
a) Administrativna provjera dostavljene dokumentacije
b) Provjera prihvatljivosti troškova
10.1.) Provjera prihvatljivosti troškova odnosi se na postupak utvrđivanja da li aktivnosti
u opisu zahtjeva čine povezani troškovi jasno iskazani i prihvatljivi u odnosu s namjenom
sufinanciranja te provjerljivi. Trošak za koji će se provjerom ustanoviti da nije prihvatljiv
bit će odbijen i neće se uzeti u obzir za isplatu potpore.
Prihvatljiv trošak čine troškovi najma poslovnog prostora čije su vrijednosti razvidne
temeljem Ugovora o najmu i/ili izvoda plaćanja obveza temeljem istog za period najma od
01.01.2019. do 31.12.2019. godine ili za period najma do najviše 12 mjeseci od dana
zaključivanja Ugovora o najmu poslovnog prostora.
10.2.) Ocjena projektnog prijedloga tj. prihvatljivosti prijavitelja predstavlja ukupnu
ocjenu zahtjeva koju čini prihvatljivost pronositelja temeljem administrativne provjere,
provjere prihvatljivosti troškova te prihvatljivost ponuditelja temeljem preduvjeta i
kriterija utvrđenih ovim programom i javnim pozivom.

11. Obveze korisnika
Podnositeljima prijave čiji projektni prijedlozi prijeđu sve korake postupka odobravanja
potpore, ponudit će se potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratne potpore za
subvencionirano korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Grada Pleternice za
2019. godinu.
Korisnik svojim potpisom Ugovora pristaje na javnu objavu svojih podataka.
12. Nadzor
U svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja sredstava Grad Pleternica ovlaštena je
izvršiti provjeru korištenja odobrenih sredstava obilaskom korisnika i njegovih poslovnih
prostora te uvidom u dokumentaciju na temelju koje je ostvarena potpora.
13. Zaključne odredbe
Grad Pleternica zadržava pravo izmjena i dopuna ovog javnog poziva.
Eventualne izmjene i dopune poziva objavit će se na mrežnim stranicama Grada Pleternice
(www.pleternica.hr).
GRAD PLETERNICA

