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Velika Kopanica, 17. studenog 2020. godine.

JAVNI POZIV
za provedbu Programa poticanja poduzetništva na području
Općine Velika Kopanica u 2020. godinu

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je je provedba Programa poticanja poduzetništva na području Općine
Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 2/20, u danjem tekstu:
Program) u 2020. godini.
Općina Velika Kopanica dodjeljuje potpore - Potpore za osnivanje novih malih obrta i tvrtki u
iznosu od 10.000,00 kn.
Potpore koje se dodjeljuju potem ovog Javnog poziva su potporu male vrijednosti sukladno
pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107.
i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list
Europske Unije L 352/1).
II. KORISNICI PROGRAMA – PODNOSITELJI PRIJAVE
Korisnici Programa su fizičke i pravne osobe - državljani Republike Hrvatske koji otvaraju
novi mali obrt ili tvrtku, koja će imati sjedište na području Općine Velika Kopanice.
Pravo na potporu imaju i obrti i trgovačka društva koji su upisani u Obrtni registar ili registar
Trgovačkog suda, a sada prvi put zapošljavaju osobu uključujući vlasnika.
III. MJERA – POTPORA ZA OSNIVANJE NOVIH MALIH OBRTA I TVRTKI
Potpore se dodjeljuju obrtnicima i poduzetnicima – početnicima koji po prvi put otvaraju obrt
ili trgovačko društvo u 2020. godini, a imaju registrirano sjedište na području Općine Velika
Kopanica.
Potpore se dodjeljuju za ove namjene:

1. izrada poslovnih planova /investicijskih programa;
2. nabava informatičke opreme i programskih aplikacija za početak poslovanja;
3. ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva te
podnošenje zahtjeva za kredit (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina,
obrasci boniteta, sudski vještaci, projektno-tehnološka dokumentacija, studija
utjecaja na okoliš, razne dozvole, itd.);
4. uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg
uređenja);
5. nabavka opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva;
6. izrada web stranica te tiskanja promotivnih materijala;
7. dopunska izobrazba vezana uz osnovnu djelatnost i informatičko obrazovanje.
Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom.
IV. UVJETI ZA PODNOSITELJE PRIJAVE
Podnositelji prijave na Javni poziv, kako bi ostvarili potporu moraju dokazati:
 da su novi obrtnik ili poduzetnik - koji po prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo
u 2020. godini, a imaju registrirano sjedište na području Općine Velika Kopanica;
 ili poduzetnik koji po prvi put zapošljava osobu uključujući vlasnika/icu;
 da nad njim nije otvoren stečajni postupka ili postupak likvidacije;
 da nema dospjeli dug s osnova javnih davanja;
 da nema dospjelih dugovanja prema Općini Velika Kopanica na ime pravne i fizičke
osobe (vlasnik);
 da nema nepodmirena obveze na ime isplate plaće zaposlenicima.
V. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA
Podnositelji prijave na Javni poziv obavezno moraju uz prijavu dostaviti:
1. popunjen zahtjev za dodjelu potpore (Obrazac 1);
2. izvadak iz odgovarajućeg registra ne stariji od 30 dana od dana podnošenja
zahtjeva;
3. izjavu o zapošljavanju po prvi put (Obrazac 2) i potvrdu HZMO o radnom
stažu za osobu koja je po prvi put zaposlena, ako je primjenjivo;
4. potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne
starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva;
5. potvrda Općine Velika Kopanica da nema dugovanja Kopanica na ime pravne i
fizičke osobe (vlasnik) – potvrdu će izdati Jedinstvenu upravni odjel nakon
podnošenja zahtjeva;
6. Skupna izjava (Obrazac 3)
7. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Obrazac 4);
8. računi za namjenu za koju obrtnici i poduzetnici traže potporu;
9. preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva;

10.

broj račun na koji se isplaćuje potpora.

VI. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVA
Prijava za dodjelu potpore se s popratnom dokumentacijom dostavlja poštom ili osobno na
urudžbeni zapisnik Općine Velika Kopanica na adresu:
Općina Velika Kopanica
Vladimira Nazora 1
35221 Velika Kopanica
Naznaka: Za Javni poziv za provedbu Programa poticanja poduzetništva na području Općine
Velika Kopanica u 2020. godini.
VII. POSTUPAK ODOBRAVANJA I NAČIN DODJELE POTPORE
Povjerenstvo za provedbu javnog poziva razmatra podnesene prijave s pripadajućom
dokumentacijom prema redoslijedu zaprimanja te utvrđuju Prijedlog Odluke o dodjeli potpore
podnositelju prijave. Povjerenstvo zadržava pravo da podnositelja prijave traži dodatnu
dokumentaciju u slučaju nejasnoća s podnesenom dokumentacijom.
Odluku o dodjeli potpore donosi općinski načelnika.
S korisnicima potpora zaključuje se Ugovor o dodjeli potpore, a sama potpora se isplaćuje na
bankovni račun korisnika potpore u roku od 8 dana od zaključenja Ugovora.
U slučaju da po isplati potpore Općina Velika Kopanica utvrdi da korisnik potpore ne
ispunjava utvrđene uvjete, korisnik potpore dužan je cjelokupan iznos potpore zajedno s
pripadajućom kamatom vratiti u proračun Općine Velika Kopanica.
Pregled odobrenih potpora objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Velika Kopanica.
Ovaj javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 18. prosinca 2020.
godine.
VII. OSTALE INFORMACIJE
Sve potrebne informacije kao i obrasci i dokumenti u svezi ovog Javnog poziva mogu se dobiti u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Kopanica, na broj telefona 035/477-465 ili na email: opcina.velika.kopanica@gmail.com.
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