Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine
29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada Delnica (Službene novine
Primorsko goranske županije 28/09, 41/09, 11/13, 20/13-pročišćeni tekst, 6/15), Gradsko
vijeće Grada Delnica ________ 2018. godine donijelo je

PROGRAM POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA
PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA DELNICA U 2018. GODINI

I.

Opće odredbe
Članak 1.

Ovim Programom poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada
Delnica (u daljnjem tekstu Program) u 2018. godini utvrđuju se svrha, ciljevi, korisnici,
nositelj provedbe mjera, područja Programa, sredstva za realizaciju mjera te provedba
mjera koje predstavljaju potporu male vrijednosti.
Provedba mjera po ovom Programu, koje predstavljaju potpore male vrijednosti, obavlja
se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca o
primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na deminimis potpore
(Službeni list Europske unije L 352/1).

Članak 2.
Osnovna karakteristika potpora male vrijednosti odnosi se na visinu njene dodjele odnosno
poduzetnik, s povezanim društvima, ne smije dobiti potpore male vrijednosti koje
premašuju 200.000,00 EUR u razdoblju od tri fiskalne godine (neovisno o davatelju potpore
male vrijednosti i instrumentu dodjele potpore male vrijednosti) osim u slučaju ako
poduzetnik obavlja cestovni prijevoz za najamninu ili naknadu i tada taj iznos potpore male
vrijednosti ne smije prijeći 100.000,00 EUR za razdoblje od tri fiskalne godine.

Članak 3.
Odlukom o dodjeli nepovratne potpore korisnik sredstva daje odobrenje Gradu Delnice da
podatke o odobrenoj potpori male vrijednosti koristi za izvještaje koje je dužan sastavljati.

Članak 4.
Svrha ovog Programa je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje
poduzetnika, zapošljavanje nezaposlenih osoba i razvijanje opće poduzetničke klime te
osiguranja preduvjeta za rast i razvoj poduzetništva na području Grada Delnica.

Članak 5.
Ciljevi ovog Programa su jačanje konkurentnosti poduzetnika na tržištu, stvaranje
povoljnije poduzetničke klime, poticanje pokretanja gospodarskih aktivnosti, smanjenje
nezaposlenosti i uključivanje žena u poduzetničke aktivnosti.

Članak 6.
Poticaji po ovom Programu neće se odobriti pravnim i fizičkim osobama koje imaju
nepodmirenih obveza prema Gradu Delnice ili nepodmirenih davanja koja prati Porezna
uprava osim ako im je odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito
podmiruje.

II.

Korisnici mjera iz programa

Članak 7.
Korisnici mjera iz ovog programa mogu biti postojeći i novi mikro i mali poduzetnici sa
sjedištem na području Grada Delnica te obrtnici s prebivalištem na području Grada Delnica
izuzev trgovačkih društava kojima je osnivač Grad Delnice.
Mikro poduzetnici su oni koji ne prelaze dva od tri uvjeta:
•
•
•

Ukupna aktiva 2.600.000,00 kn
Prihod 5.200.000,00 kn
Prosječan broj radnika tijekom poslovne godine - 10

Mali poduzetnici su oni koji nisu mikro poduzetnici i koji ne prelaze dva od tri uvjeta:
•
•
•

Ukupna aktiva 30.000.000,00 kn
Prihod 60.000.000,00 kn
Prosječan broj radnika tijekom poslovne godine – 50

Obrtnik je fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja dopuštene gospodarske
djelatnosti sa svrhom postizanja dohotka ili dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom,
prometom ili pružanjem usluga na tržištu.
Novoosnovani i poduzetnici sa statusnom promjenom razvrstavaju se u skladu sa
stavcima 2., 3. i 4. ovoga članka na temelju pokazatelja za razdoblje od datuma osnivanja,
odnosno statusne promjene do kraja njihove prve poslovne godine, odnosno zadnji dan
tog razdoblja. Za potrebe razvrstavanja poduzetnici iznos prihoda preračunavaju na
godišnju razinu.

III.

Nositelj programa
Članak 8.

Nositelj provedbe ovog Programa je Grad Delnice odnosno Povjerenstvo za dodjelu potpora
male vrijednosti (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) koje imenuje gradonačelnik Grada
Delnica. Povjerenstvo se sastoji od pet članova od kojih dva predlaže Gradsko vijeće Grada
Delnica, dva JUO Grada Delnica dok Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo i turizam
predlaže jednog člana.

IV.

Područja programa
Članak 9.

Programom poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva u 2018. godini na području
Grada Delnica obuhvaćena su sljedeća područja:
Mjera
Naziv
Ciljevi

Nositelj
Korisnici
Provedba

Mjera
Naziv
Ciljevi
Nositelj
Korisnici
Provedba

Mjera
Naziv
Ciljevi

Nositelj
Korisnici
Provedba

V.

1.1.
Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme i unapređenja
poslovnog prostora
Poticanje konkurentnosti poduzetnika kroz unapređenje tehnoloških
postupaka, poboljšanja kvalitete ili proširenja ponude te poticanje novog
zapošljavanja i očuvanja radnih mjesta proširenjem ponude proizvoda ili
usluga.
Grad Delnice
Mikro i mali poduzetnici koji imaju sjedište na području Grada Delnica te
obrtnici koji imaju prebivalište na području grada Delnica
Subvencija nabave i ugradnje novih strojeva i opreme za poslovanje kao i
radova na uređenju poslovnog prostora u visini od 20.000,00 kn po zahtjevu
za pet (5) poduzetnika
1.2.
Poticaji za zapošljavanje nezaposlenih osoba
Poticanje zapošljavanja nezaposlenih osoba na području grada Delnica te
smanjenje stope nezaposlenosti.
Grad Delnice
Mikro poduzetnici i obrtnici koji imaju sjedište ili prebivalište na području
grada Delnica.
Sufinanciranje troškova neto plaće po novozaposlenoj osobi na neodređeno
vrijeme u iznosu od 5.000,00 kn za pet (5) poduzetnika.
1.3.
Program razvoja ženskog poduzetništva
Uključivanje žena u poduzetničke aktivnosti kroz promicanje i poticanje
ženskog poduzetništva kao i ostvarivanje rodne ravnopravnosti kroz
ekonomsko osnaživanje žena
Grad Delnice
Žene poduzetnice s prebivalištem ili sjedištem na području grada Delnica
Poticaji za ulaganja u projekte ženskog poduzetništva kroz sufinanciranje
nabavke informatičke opreme, uređenja poslovnog prostora, nabave
opreme ili sufinanciranja troškova čuvanja djece ženama u iznosu od
5.000,00 kuna za pet (5) žena poduzetnica

Sredstva za realizaciju mjera
Članak 10.

Sredstva za provedbu mjera iz ovog Programa osigurana su u proračunu Grada Delnica.
Visinu sredstava namijenjenih za provedbu mjera iz ovog Programa utvrđuje gradonačelnik
Grada Delnica.

VI.

Provedba programa
Članak 11.

Za provedbu mjera iz ovog Programa gradonačelnik raspisuje javni poziv.
Javni poziv biti će objavljen na web stranici Grada Delnica http://www.delnice.hr/ i
dnevnom tisku dok će obavijest o Javnom pozivu biti objavljena na Radiju Gorski kotar.
Javni poziv sadrži:
•
•
•
•
•
•
•

Naziv tijela koje objavljuje poziv
Predmet javnog poziva
Opće uvjete i kriterije za dodjelu potpore
Popis potrebne dokumentacije
Naziv i adresu tijela kojem se podnose zahtjevi
Vrijeme trajanja javnog poziva
podatke gdje se mogu dobiti potrebne informacije

Članak 12.
Javni poziv iz članka 11. biti će objavljen otvoren do datuma utvrđenog Javnim pozivom
odnosno do iskorištenja sredstava osiguranih za mjere navedene u ovom Programu.

Članak 13.
Prijave na javni poziv podnose se preporučenom poštom ili osobno neposredno u pisarnicu
Grada Delnica na adresu Trg 138. brigade HV 4, 51300 Delnice u pisanom obliku te na
propisanim obrascima prijave koje će izraditi Odsjek za proračun i financije. Uz prijavu
podnositelj je dužan priložiti i ostalu dokumentaciju određenu javnim pozivom.

Članak 14.
Dopuštenost potpore male vrijednosti ocjenjuje Povjerenstvo, daje prijedlog na temelju
provedenog Javnog poziva te gradonačelnik dodjeljuje potporu male vrijednosti.

VII.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 15.
Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog trošenja
dobivene potpore. Ukoliko se utvrdi da je korisnik potpore priložio neistinitu
dokumentaciju, podnositelj zahtjeva dobivena sredstva mora vratiti uz zakonski propisanu
zateznu kamatnu stopu koja se računa od dana potpisivanja ugovora o dodjeli potpore te
će biti isključen iz mogućnosti dobivanja potpora u naredne tri godine.

Članak 16.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada
Delnica“.

KLASA:311-01/18-01/01
URBROJ:2112-01-03-30-2-18-1
Delnice, __________ 2018. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA
Predsjednik:
Goran Bukovac,

