Na temelju članka 7.stavak 2.Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na
području Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.40/15 i
9/18) gradonačelnik Grada Novi Vinodolski dana 08.05.2018.godine donosi
O D L U K U
o provedbi Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva
na području Grada Novi Vinodolski
I.
Ovom Odlukom određuje se način i visina sredstava za provedbu mjera iz Općeg
programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski
(Službene novine Primorsko-goranske županije br.40/15 i 9/18) (u daljnjem tekstu: Program).
II.
Način provođenja mjera i visina sredstava za provedbu mjera iz Programa određuju se
kako slijedi:
Mjera 4

Očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i
proizvodnih obrtničkih djelatnosti
Način korištenja sredstava sa Maksimalno godišnje ukupno 10.000,00 kn po
visinom sredstava
korisniku za:
-subvenciju za troškove najma prostora,
-nabavku opreme i i uređenje poslovnog prostora
Deficitarne obrtničke djelatnosti:postolar, krojač,
stolar, urar, bravar, cvjetar, limar, tokar, staklar,
tapetar i parketar
Mjera 5
Potpore za razvoj poduzetništva mladih i
poduzetnika početnika
Način korištenja sredstava sa Izrada poslovnog plana, izrada web stranice,
visinom sredstava
otvaranje obrta/trgovačkog društva (javnobilježnički
troškovi, troškovi koji nastaju prilikom registracije
obrta/trgovačkog
društva),
troškovi
najma
poslovnog prostora, nabavka opreme i uređenje
poslovnog prostora.
Po korisniku maksimalno do 10.000,00 kn godišnje.
Mjera 6
Potpore za jačanje i razvoj ženskog
poduzetništva
Način korištenja sredstava sa Sufinanciranje/financiranje troškova doškolovanja/
visinom sredstava
prekvalifikacije, sufinanciranje izrade poslovnog
plana, konzultantske usluge za odobravanje kredita ,
sufinanciranje troškova izrade promidžbenog
materijala i izrada web stranice te sufinanciranje
čuvanja djece poduzetnicima, nabavka opreme i
uređenje poslovnog prostora.
Sveukupna potpora može iznositi maksimalno
10.000,00 kn godišnje s time da ukoliko se radi i o
sufinanciranju troškova čuvanja djece tada ovi
troškovi sufinanciranja ne mogu iznositi više od

50% prihvatljivih troškova odnosno ne mogu
iznositi više od 5.000,00 kn godišnje.
Mjera 7
Potpore za socijalno poduzetništvo
Način korištenja sredstava sa Financijske potpore za izradu poslovnog plana,
visinom sredstava
izradu web stranice, troškova osnivanja odnosno
otvaranja obrta/trgovačkog društva/udruge/ustanove,
troškova najma poslovnog prostora, konzultantske
usluge za odobravanje kredita, sufinanciranje izrade
promidžbenog materijala poduzetnicima kojih su
osnivači odnosno vlasnici osobe s invaliditetom,
osobe s umanjenom radnom sposobnošću, žrtve
nasilja u obitelji, roditelji ili skrbnici djece s
teškoćama u razvoju te koji zapošljavaju ili planiraju
zaposliti osobe s invaliditetom, osobe s umanjenom
radnom sposobnošću, žrtve nasilja u obitelji,
roditelje ili skrbnike djece s teškoćama u razvoju,
nabavka opreme i uređenje poslovnog prostora.
Po korisniku potpora može iznositi maksimalno
10.000,00 kn godišnje.
Za svako zapošljavanje osoba s invaliditetom, osoba
s umanjenom radnom sposobnošću, žrtvi nasilja u
obitelji, roditelja ili skrbnika djece s teškoćama u
razvoju potpora može iznositi maksimalno 5.000,00
kn po osobi.
Mjera 8
Potpore poduzetnicima za korištenje sredstava iz
fondova Europske unije
Način korištenja sredstava sa Sufinanciranje troškova pripreme i kandidiranja
visinom sredstava
projektnih prijedloga.
Maksimalno po korisniku do 50% troška pripreme i
kandidiranja odnosno maksimalno 10.000,00 kn
godišnje.
Mjera 9
Potpore
za
novo
zapošljavanje
ili
samozapošljavanje
Način korištenja sredstava sa Sredstva potpore mogu koristiti korisnici koji su u
visinom sredstava
2018.godini zaposlili ili će zaposliti osobe na
neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje 12
mjeseci uz uvjet da te osobe nisu bile zaposlene
unazad 30 dana i uz uvjet da imaju prebivalište na
području Grada Novi Vinodolski u minimalnom
trajanju od 12 mjeseci računajući do dana
podnošenja zahtjeva za ostvarivanja sredstava
potpore.
Korisnici moraju zadržati isti broj zaposlenih osoba
uključujući i novozaposlene osobe najmanje 12
mjeseci od dana sklapanja ugovora o radu s
novozaposlenom osobom.
U slučaju da dođe do raskida radnog odnosa
novozaposlene osobe ili nekog drugog zaposlenika
kod korisnika unutar roka od 12 mjeseci korisnik je
obvezan vratiti Gradu sredstva dobivena s osnove

ove potpore.
Za svaku novozaposlenu osobu 5.000,00 kn.
III.
Zahtjev za dodjelu sredstava potpore ne mogu podnijeti odnosno korisnici sredstava
potpore ne mogu biti osobe koje imaju dospjela dugovanja prema Gradu, komunalnim
društvima u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Novi Vinodolski i prema RH s osnova poreza i
doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
IV.
Sa korisnicima potpore iz točke II.ove Odluke zaključuje se sporazum o dodjeli
sredstava potpore (u daljnjem tekstu:Sporazum).
Korisnik koji je kao dokaz za dodjelu nepovratnih sredstava priložio račun ili
predračun dužan je prije potpisivanja Sporazuma , za slučaj nenamjenskog korištenja
sredstava potpore, kao instrument osiguranja provedbe Sporazuma, dostaviti ovjerenu izjavu o
zapljeni svih računa ili zadužnicu, ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos ukupno dobivenih
sredstava potpore.
Odredba stavka 2.ne odnosi se na korisnike sredstava koji su kao dokaz za dodjelu
nepovratnih sredstava priložili i dokaz o izvršenom plaćanju.
V.
Za dodjelu sredstava za provođenje mjera iz točke II.ove Odluke početkom godine, a
najkasnije do 01.03., objavljuje se javni poziv na službenim stranicama Grada Novi
Vinodolski i Poduzetničkog centra Vinodol d.o.o., a u dnevnom tisku objavljuje se obavijest o
otvorenom javnom pozivu.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na službenim stranicama
Grada Novi Vinodolski.
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Novi Vinodolski, 08.05.2018.
Gradonačelnik
Velimir Piškulić,oec.

