NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI

PITANJA VEZANA UZ JAVNI POZIV
U Javnom pozivu stoji da se nepovratne potpore neće dodijeliti gospodarskim
subjektima ukoliko su poduzetniku ili njegovom povezanom poduzeću/zadruzi
isplaćena sredstva za potporu od strane Istarske županije temeljem Javnog poziva
za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji u zadnje
dvije godine uzastopno. Odnosi li se to samo na natječaj županije ili općenito na
natječaje potpora male vrijednosti uključujući natječaje gradova/općina/države?
Ova odredba se odnosi samo na poduzetnike i/ili povezana poduzeća koji su posljednje
dvije godine (2018. i 2019. godine) uzastopno primili nepovratne potpore od Istarske
županije.
Mora li nova oprema nabavljena putem Javnog poziva za poticanje razvoja
poduzetništva u Istarskoj županiji za 2020. godinu biti nabavljena u Republici
Hrvatskoj ili može biti nabavljena i u inozemstvu i što u tom slučaju treba biti
priloženo?
Nova oprema može biti kupljena u inozemstvu, uz svu navedenu dokumentaciju u
Javnom pozivu potrebno je dodatno priložiti kratak opis opreme na hrvatskom jeziku.
Po kojoj mjeri mogu zatražiti sufinanciranje nabave računalne opreme?
Sukladno Javnom pozivu za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u
Istarskoj županiji za 2020. godinu nije moguće dobiti potporu za računalnu opremu.
Kroz mjeru 3. moguće je zatražiti sufinanciranje kontrolnih uređaja i instrumenata
vezanih uz proizvodnju te ostale opreme koja se koristi u fazi proizvodnje, odnosno
informatička oprema će se priznavati samo ukoliko je vezana za pokretanje i upravljanje
proizvodnim postrojenjima.
Kroz mjeru 2. moguće je zatražiti sufinanciranje određene tehničke opreme koja je
specifična za osnovnu djelatnost za koju je poslovni subjekt registriran, npr. profesionalni
printeri, ploteri, profesionalne kamere i sl.
Kupili smo opremu i htjeli bismo provjeriti s Upravnim odjelom za gospodarstvo
možemo li za tu opremu dobiti potporu. Možete li nam dati točan odgovor ako
detaljno opišemo opremu?
Nije moguće dobiti točan odgovor budući da odluku o prihvatljivosti troškova i bodovanje
vrši Povjerenstvo imenovano u Upravnom odjelu za gospodarstvo. Molimo da provjerite
u Javnom pozivu za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj
županiji za 2020. godinu koji troškovi su prihvatljivi za sufinanciranje.
Možemo li zatražiti nepovratnu potporu za trošak opreme koja nije vezana uz
osnovnu djelatnost?
Da, od ove godine iznimno potpora se može dodijeliti i za nabavu nove opreme s
pripadajućim dodacima i priključcima koja ne služi za osnovnu djelatnost iz NKD 2007,
već za djelatnost za koju je subjekt u prethodnoj godini ostvario većinu prihoda što
dokazuje odgovarajućim dokazom iz poslovnih knjiga (npr. bruto bilanca, analitika kartice
prihoda).

Je li moguće javiti se na Javni poziv za nabavu opreme čija je vrijednost niža od
3.500,00 kn?
Nije, prihvatljiva je samo nabava dugotrajne imovine. Dugotrajnom imovinom, u smislu
Zakona o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13,
143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20), smatra se oprema s vijekom trajanja
duljim od jedne godine i pojedinačnim troškom nabave većim od 3.500,00 kn.
Mogu li umjesto računa priložiti ponudu za nabavu opreme?
Ne, potporu je moguće dobiti samo za kupljenu opremu.
Može li se ista tvrtka prijaviti za više mjera istodobno?
Da, ista tvrtka može predati prijave na više mjera. Za svaku mjeru predaje zasebno
prijavu. Nije moguće predati više prijava za istu mjeru.
Možemo li u prijavi na određenu mjeru zatražiti sufinanciranje za više komada
različite opreme ili samo jednu po prijavi?
U prijavi možete zatražiti sufinanciranje za više stavki. Istarska županija sufinancirati će
50% ukupnog troška ali najviše do maksimalnog iznosa po određenoj mjeri definiranog
u Javnom pozivu.
Dobili smo potporu grada/općine/države u 2020. godini, imamo li mogućnost
predaje prijave na Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja
poduzetništva u Istarskoj županiji za 2020. godinu?
Da, iako ste već dobili potporu možete predati prijavu/-e na Javni poziv za dodjelu
potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2020. godinu, samo
bitno je da potporu/-e ne tražite za iste troškove kako ne bi došlo do duplog financiranja.
Dobili smo 80% državne potpore za nabavljenu opremu, ostatak od 20%
sufinancirali smo sami. Možemo li tražiti od Istarske županije sufinanciranje od
20%?
Sukladno odredbama Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja
poduzetništva u Istarskoj županiji za 2020. godinu podnositelj zahtjeva nema pravo na
potporu ukoliko je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora.
U Javnom pozivu stoji da se nepovratne potpore neće dodijeliti gospodarskim
subjektima nad kojima je otvoren stečajni postupak ili predstečajna nagodba, koji
se nalaze u postupku likvidacije te onima koji su obustavili poslovnu djelatnost ili
im je račun u blokadi. Postoji li neki vremenski rok unutar kojeg ovi uvjeti moraju
biti zadovoljeni ili je dovoljno da uvjeti budu zadovoljeni u trenutku predaje
prijave?
Dovoljno je da uvjeti budu zadovoljeni prilikom predaje prijave. Kod ostalih uvjeta treba
provjeriti što je specificirano u Javnom pozivu.
Koliko stari mogu biti prilozi u prijavi na Javni poziv?
U Javnom pozivu je za svaku mjeru zasebno definirano koje dokumente je potrebno
priložiti prijavi i koji su uvjeti. Ukoliko nisu specificirani uvjeti o rokovima koliko dokumenti
smiju biti stari, dokumentacija ne smije biti odbijena zbog starosti. Dokumentacija treba
pratiti stvarno stanje u tvrtki prilikom prijava na Javni poziv.
Hoće li potvrda o uplati umjesto izvoda žiro-računa biti priznata kao važeća
dokumentacija za dokaz o nastalom trošku?
Neće, jedini prihvatljivi dokaz o nastalom trošku su preslika računa za kupljene stavke
koji glasi na tvrtku i preslika izvoda žiro-računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje.

Priznaju li se e-izvadci kao valjana dokumentacija?
Da.
Kako dokazujemo da imamo podmirene obaveze prema Istarskoj županiji s osnove
županijskih poreza?
Ne dokazujete, ovu informaciju sami provjeravamo. Informaciju o stanju duga možete
provjeriti putem Odsjeka za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda na br. telefona
052/351 441 ili e-mail porezi@istra-istria.hr.
Do sada nismo primili financijsku potporu. Jesmo li obvezni ispuniti Izjavu o
korištenim potporama male vrijednosti?
Da, obvezni ste popuniti izjavu bez obzira na to jeste li u razdoblju od 2018. do 2020.
godine primili nefinancijski potporu ili ne.
PITANJA VEZANA ZA ON LINE SUSTAV „E-PRIJAVA“
Mogu li s istom registracijom na sustav „e-Prijava“ izvršiti prijave za više
poduzetnika?
Ne, svaki poduzetnik ima mogućnost predati više prijava na različite mjere, ali ne može
s istom registracijom u sustav izvršiti više puta prijave za iste mjere.
Više puta smo unesli krivu lozinku i sada ne možemo pristupiti korisničkom
računu. Što učiniti?
Zbog višestrukog unosa neispravne lozinke korisnički račun se može blokirati.
Potrebno je koristiti opciju za zaboravljenu lozinku i istu resetirati u skladu s uputama.
Ukoliko ne uspijete riješiti problem zatražite pomoć Upravnog odjela za gospodarstvo
putem e-mail adrese gospodarstvo@istra-istria.hr.
Obrasci „Izjava o korištenim potporama male vrijednosti“ i „Skupna izjava“ su u
PDF formatu, možete li nam poslati u wordu?
Ne, obrasce je potrebno ručno ispuniti, potpisati i ovjeriti pečatom tvrtke.
U izborniku nemam više izbor mojih prijava. Gdje ih mogu naći?
Kliknite na pregled mojih prijava.
Predali smo prijavu a u šifri mojih prijava stoji četveroznamenkasti broj. Je li te
redni broj moje prijave?
Nije, broj šifre ne označava redni broj prijave.
Krivo smo upisali podatak u prijavu, možemo li ga ispraviti?
Da, dok ne predate prijavu možete je dorađivati.

