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SHEMA DODJELE BESPOVRATNIH POTPORA
 Operativni program za regionalnu konkurentnost 2007.-2013.
 Prioritet 2. Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva

 Mjera 2.1. Razvoj poslovne klime MSP
 SHEMA DODJELE BESPOVRATNIH POTPORA
•
•

•
•

izvor financiranja: Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)
ciljevi: - promicanje usvajanja i uporabe informacijske i komunikacijske
tehnologije i podrška ulaganju u digitalnu tehnologiju; poboljšanje razina
učinkovitosti i produktivnosti MSP kroz podupiranje investicija vezanih uz
inovacije proizvodnih procesa.
Vrijednost ≈ 24.061.600,00 kn ≈ cca. 3.14 mil EUR
de minimis - iznos ukupnih potpora male vrijednosti primljenih tijekom
posljednje tri fiskalne godine ne smije premašiti 200.000 eura
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SHEMA DODJELE BESPOVRATNIH POTPORA
 Pojedinačni iznos bespovratnih sredstava:
min. 150.000,00 kn - max. 750.000,00 kn
 Sufinanciranje: Maksimalan intenzitet potpore određuje se prema
indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave, sukladno Odluci o
razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema
stupnju razvijenosti (NN 158/13)
Indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave (NN 158/13)

Najviši % razine intenziteta potpore

Skupina I - indeks razvijenosti manji od 50% prosjeka RH

85%

Skupina II- indeks razvijenosti između 50% i 75 % prosjeka RH

80%

Skupina III- indeks razvijenosti između 75% i 100% prosjeka RH

75%

Skupina IV, V- indeks razvijenosti vedi od 100% prosjeka RH

70%

 Projektne prijave podnose se od 22. travnja 2014. godine
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 Poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 30. lipnja 2015,
kako bi provedba projekata završila do 31. srpnja 2016.
 Trajni poziv - projektne prijave se obrađuju i ocjenjuju prema redoslijedu po
kojem su predane, a istim redoslijedom se i potpisuju Ugovori za dodjelu
bespovratnih sredstava, ovisno o ishodu vrednovanja projektnih prijava, do
iskorištenja raspoloživih sredstava.
 Postupak vrednovanja projektnih prijava - maksimalno 120 dana od dana
primitka projektne prijave

 prijavitelji čije projektne prijave budu odbačene ili odbijene moći će
ponovno podnijeti projektnu prijavu
 Max. trajanje projekta je 18 mjeseci, a sve projekte potrebno je završiti do
31. srpnja 2016.
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 Ovim Pozivom će se sufinancirati analiza postojećih poslovnih
procesa, kao i njihova modernizacija, inovacija i digitalizacija,
uključujući i izdatke informatičke opreme i softvera.
 Cilj je potaknuti uvođenje naprednih e-poslovnih modela i potaknuti
razvoj, rast i konkurentnost mikro, malih i srednjih poduzeća.

 Očekivani rezultati: povećanje produktivnosti, povećanje prihoda od
prodaje i izvoza te otvaranje ili očuvanje postojećih radnih mjesta

Naglasak na stvaranju novih i očuvanju postojedih radnih mjesta!
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PODNOŠENJE PRIJAVA
 Projektne prijave se podnose na adresu:
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb
 Pitanja se podnose na adresu: eupotpore@minpo.hr do 18.
travnja 2014.
 odgovori će biti objavljivani redovito na web stranici
www.strukturnifondovi.hr zaključno s 30. travnja 2014.
 informativna radionica za potencijalne podnositelje prijava
održat će se 28. ožujka 2014. u 13:00 sati u zgradi Ministarstva,
u Kino dvorani – Ulica grada Vukovara 78
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PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA
 Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje ispunjavaju navedene

uvjete:
 mikro, mala i srednja poduzeća registrirana u Republici Hrvatskoj
osnovana prije 01. siječnja 2013, te su ostvarili promet u 2013. godini;
 nisu bili u blokadi ukupno više od 20 dana, od toga ne više od 5 dana u
kontinuitetu, u proteklih 6 mjeseci od dana podnošenja projektne prijave;
 imaju minimalno jednog zaposlenika u godini koja prethodi prijavi, na
temelju broja godišnjih jedinica rada.
 Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Prijave koje sadrže partnere na
projektu bit će odbačene.
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