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OPĆINA FAŽANA
  COMUNE DI FASANA

Temeljem Programa poticanja razvoja poduzetništva u 2016. godini, KLASA: 311-01/16-01/2, URBROJ: 2168/08-02/00-16-1 od  6. svibnja 2016. godine, Općina Fažana raspisuje:



JAVNI POZIV
PODUZETNICIMA ZA DODJELU POTPORA I SUBVENCIJA ZA RAZVOJ
PODUZETNIŠTVA OPĆINE FAŽANA U 2016. GODINI


Financijska sredstva u vidu bespovratnih potpora i subvencija dodjeljuje se putem četiri mjere:


POTPORA NOVOOSNOVANIM TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I OBRTIMA 

POTPORA PODUZETNICIMA ZA FINANCIRANJE PRIPREME I KANDIDIRANJE EU PROJEKATA, 

POTPORA ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE, 


SUBVENCIONIRANJE  DIJELA  TROŠKOVA  POLAGANJA  STRUČNIH  I 

MAJSTORSKIH ISPITA, 

MJERA 1. POTPORE NOVOOSNOVANIM TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I OBRTIMA

Najviši iznos potpore može iznositi 2.000,00 kn po korisniku, za ukupno 10 korisnika (od koji je 5 poduzetnika i 5 obrtnika)  u tekućoj godini.

Poduzetnicima - početnicima smatraju se poduzetnici koji prvi puta otvaraju obrt ili trgovačko društvo ili je otvorio obrt ili trgovačko društvo u posljednjih šest mjeseci, a koji posluju i imaju registrirano sjedište na području Općine Fažana koji dodjeljuje potporu, te imaju 1 zaposlenog na neodređeno vrijeme, uključujući i vlasnika/cu za slijedeće namjene:

	izrada poslovnih planova/investicijskih programa 
	nabava informatičke opreme 

bankarske usluge za obradu kredita 

	ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva te podnošenja zahtjeva za kredit (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, obrasci boniteta, sudski vještaci, poslovni plan, projektno tehnološka dokumentacija, minimalni tehnološki uvjeti za poslovni prostor, studija utjecaja na okoliš, razne dozvole, i slično) 


	uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja), 

nabavka opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva 
izrada web stranice te tiskanje promotivnih materijala 

	dopunska poduzetnička izobrazba vezana uz osnovnu djelatnost i informatičko obrazovanje 


Pravo na potporu može se po pojedinom korisniku koristiti samo jednom.

Potpore se dodjeljuju do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Zahtjevi se podnose na Obrascu 1., uz koji se prilaže sljedeća dokumentacija:

	preslika registracije (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra), odnosno dokaz da je u tijeku postupak osnivanja trgovačkog društva ili obrta, 


	potvrda HR Zavoda MIO o prijavi zaposlenja, 


	preslika računa za nabavku opreme ili troškove otvaranja obrta odnosno trgovačkog, društva, izrade dokumentacije, planova ili studija, te ostale dokumentacije, 


	preslika izvoda žiro računa kojom se dokazuje izvršeno plaćanje, 
	potvrda da subjekt nema dugovanja prema Općini Fažana. 


MJERA 2. POTPORE PODUZETNICIMA ZA FINANCIRANJE PRIPREME I KANDIDIRANJE EU PROJEKATA

Najviši iznos potpore može iznositi 2.000,00 kn po korisniku, za ukupno 10 korisnika (od kojih je 5 poduzetnika i 5 obrtnika) u tekućoj godini. 

Zahtjev za dodjelu nepovratne financijske potpore mogu podnijeti poduzetnici koji posluju i imaju sjedište na području Općine Fažana za slijedeće namjene:

	naknade za konzultante (izrada projektnih prijedloga i popunjavanje prijavnih obrazaca), 


	izrada poslovnih planova, studije izvedivosti kao i ostale dokumentacije potrebne za kandidiranje na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske unije. 


Uvjeti za dodjelu potpore:

	da će se investicija predviđena u projektu za koji se traži potpora realizirati na području Općine Fažana, 


	da podnositelj ne koristi druge izvore sufinanciranja za predmetni projekt, 
	da podnositelj koristi usluge od pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za obavljanje poslova za prethodno navedene namjene, 


	da je projekt kandidiran u 2016. godini, 
	da je račun za izvršene usluge izdan u 2016. godini. 


Potpore se dodjeljuju do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Zahtjevi se podnose na Obrascu 2., uz koji se prilaže sljedeća dokumentacija:

	preslika registracije (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra) 
	preslika računa 


	preslika izvoda žiro računa kojom se dokazuje izvršeno plaćanje 
	potvrda prijave projekta na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske unije 
	potvrda da subjekt nema dugovanja prema Općini Fažana. 


MJERA 3. POTPORE ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE

Najviši iznos potpore po jednom korisniku iznosi 4.000,00 kn, za ukupno 10 korisnika ( od kojih je 5 poduzetnika i 5 obrtnika) u tekućoj godini.

Pravo na potpore ostvaruju poslodavci koji su registrirani u skladu sa Zakonom o obrtu ili
Zakonu o trgovačkim društvima, te osobe sa stalnim prebivalištem na području Općine Fažana, te koji se samozapošljavanju registracijom trgovačkog društva ili obrta.

Od prava na potporu izuzeta su trgovačka društva i ustanove kojima je Općina Fažana osnivač ili ima vlasničke udjele u temeljnom kapitalu.

Potpora za novo zapošljavanje i samozapošljavanje odnosi se na povrat sredstava po osnovu uplaćenih obveznih doprinosa iz i na bruto plaću za novozaposlene osobe.

Potpore se dodjeljuju do iskorištenja raspoloživih sredstava. 
Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom.

Zahtjevi za potporu za novo zapošljavanje poslodavci podnose na Obrascu 3 – A, uz koji se prilaže slijedeća dokumentacija:

-   preslika registracije (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra)
	preslika ugovora o radu za novozaposlenu osobu, 
	preslika prijave M-1P radnika i Tiskanica 2, 


	potvrda HZZ Pula da je osoba bila prijavljena kao nezaposlena osoba, osim za osobu kojoj je to prvo zaposlenje, 


	presliku JOPPD obrasca za mjesec za koji se traži potpora, 
	dokaz o visini obračunate bruto plaće i obveznih doprinosa za novozaposlene osobe za mjesec za koji se traži potpora, 
	potvrdu HZZ Pula, da ne ostvaruje potporu za zapošljavanje temeljem programa mjera za zapošljavanje od strane HZZ, 


	potvrdu o prebivalištu za novozaposlenu osobu ili presliku osobne iskaznice (obostrano), 


	potvrda da poslodavac koji traži potporu i osoba za koju se straži potpora nemaju dugovanja prema Općini Fažana. 


Zahtjevi za potporu za samozapošljavanje se podnose na Obrascu 3 – B uz koji se prilaže se sljedeća dokumentacija:

	preslika registracije gospodarskog subjekata (za obrtnike: obrtnica, za trgovačka društva: rješenje o upisu u sudski registar), 


-
potvrdu HZZ Pula, da je osoba bila prijavljena kao nezaposlena
osoba
do
dana

samozapošljavanja otvaranjem obrta ili trgovačkog društva,



-
potvrdu HZZ Pula da ne ostvaruje potporu za zapošljavanje temeljem programa
mjera

za zapošljavanje od strane HZZ,




	potvrdu o prebivalištu na području Općine Fažana ili presliku osobne iskaznice (obostrano) za osobu koja se samozaposlila otvaranjem obrta ili trgovačkog društva, 


	presliku prijave M-1P i Tiskanicu 2 za osobu koja se samozaposlila, 
	rješenje o utvrđivanju obveznih doprinosa za osobu koja je otvorila obrt i potvrdu o uplati 


obveznih doprinosa odnosno presliku JOPPD obrasca i dokaz o uplati obveznih doprinosa (izvadak iz žiro-računa) iz kojih je vidljivo da su podmireni doprinosi za osobu koja se samozaposlila otvaranjem trgovačkog društva,

	potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice za osobu koja traži potporu za samozapošljavanje, 


	potvrda da osoba za koju se straži potpora nema dugovanja prema Općini Fažana. 



MJERA 4. SUBVENCIONIRANJE DIJELA TROŠKOVA POLAGANJA STRUČNIH I

MAJSTORSKIH ISPITA

Subvencija se odnosi na 50% troškova obračunatih od ovlaštene institucije, a najviši iznos subvencije po pojedinom korisniku iznosi 2.000,00 kn, za ukupno 10 korisnika ( od koji je 5 poduzetnika i 5 obrtnika) u tekućoj godini.

Poduzetnici koji posluju i imaju sjedište na području Općine Fažana mogu podnijeti zahtjev za ostvarenje prava na subvenciju troškova polaganja:

	Majstorskih ispita ili ispita o stručnoj osposobljenosti čije je polaganje propisano odredbama Zakona o obrtu (NN 143/13) za zanimanja propisana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN 42/08, 114/11, 143/13), a u obrtnom registru imaju upisano obavljanje obrta sa sjedištem na području Općine Fažana, 


	Stručnih ispita – temeljem Pravilnika o stručnom ispitu, te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 24/08, 141/09,23/11, 129/11, 109/12, 153/13, 2/14) za zaposlene osobe koje imaju prebivalište na području Općine Fažana,

	Za usavršavanja u zanimanju - srednjoškolsko stručno usavršavanje, za zaposlene osobe koje imaju prebivalište na području Općine Fažana.


Pravo na subvenciju ima podnositelj zahtjeva koji je majstorski ispit ili ispit o stručnoj osposobljenosti polagao prije otvaranja obrta i to od 01. siječnja 2016. godine, a u trenutku podnošenja zahtjeva za subvenciju troškova ima otvoren obrt.
Javni poziv je otvoren do iskorištenje sredstava.
Zahtjevi se podnose na Obrascu 4, uz koji se prilaže slijedeća dokumentacija:

	uvjerenje o položenom majstorskom ispitu HOK-a ili stručnom ispitu 
	dokaz o uplaćenim sredstvima polaganja ispita ili troškova stručnog osposobljavanja 
	potvrda o prebivalištu ili obostrana preslika osobne iskaznice 


	dokaz da se osoba koja je položila majstorski, odnosno stručni ispit zaposlila ili otvorila obrt, odnosno trgovačko društvo, 


	potvrda da osoba za koju se straži potpora nema dugovanja prema Općine Fažana.


POSTUPAK PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjevi za dodjelu nepovratne potpore podnose se Općine Fažana, Jedinstvenom upravnom odjelu, na adresi 43.Istarske divizije 8., 52212 Fažana, na propisanom Obrascu naznačenom na Javnom pozivu sa traženom potpunom dokumentacijom.

Zahtjev se može predati poštom ili neposredno u pisarnici:

OPĆINE FAŽANA,  43.Istarske divizije 8., 52212 Fažana 
s naznakom „ ZAHTJEV ZA DODJELU NEPOVRATNE POTPORE“.


Obrazac zahtjeva za dodjelu potpora i subvencija te predmetni Javni poziv može se preuzeti u Općine Fažana, Jedinstvenom upravnom odjelu, na adresi 43. Istarske divizije 8. 52212 Fažana, te na službenoj stranici Općine Fažana, www.fazana.hr, ostale informacije mogu se zatražiti na broj telefona 382-107.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su osigurana u Proračunu Općine Fažana za 2016. godinu, a najkasnije do 20. prosinca 2016. godine.

Zahtjevi se rješavaju redom zaprimanja potpunog zahtjeva prema uvjetima iz ovog Javnog poziva. U slučaju nepotpunog zahtjeva Povjerenstvo, putem Upravnog odjela za financije, proračun i gospodarstvo upućuje podnositelju zahtjev za dopunu istog. Podnositelj je dužan dopuniti zahtjev u roku od osam dana od dana primitka zahtjeva za dopunu. Ako podnositelj ne dopuni zahtjev u navedenom roku, isti će se smatrati nepotpunim, te se neće razmatrati.

Podnositelji zahtjeva za ostvarivanje prava na bespovratne potpore i subvencije u trenutku podnošenja Zahtjeva ne smiju imati dospjele a nepodmirene obveze prema Općine Fažana.

Odluku o dodjeli potpore i subvencije donosi Povjerenstvo za provedbu Programa poticanja razvoja gospodarstva Općine Fažana u 2016. godini.



Svaki poduzetnik kojemu se isplati potpora sukladno ovom Javnom pozivu postaje primatelj potpore male vrijednosti sukladno članku 11. Zakona o državnim potporama („Narodne novine“ br. 72/13, 141/13), te je u obvezi prilikom predaje zahtjeva predati ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac pod nazivom Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 172/03, 144/10,

77/11 i 25/13), Općine Fažana kao tijelo javne vlasti, obavezno 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, Općine Fažana objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u službenom glasilu Općine Fažana. Slijedom navedenog, smatrat će se da je poduzetnik, podnošenjem Zahtjeva za potporu koji sadrži njegove osobne podatke, na ovaj Javni poziv, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u službenom glasilu Općine Fažana, a u svrhu radi koje su prikupljeni.

OSTALE ODREDBE

Ovaj se Javni poziv objavljuje na oglasnoj ploči i  na službenim stranicama Općine Fažana www.fazana.hr" www.fazana.hr.


NAČELNICA

Ada Damjanac

