PROGRAM POTICANJA
PODUZETNIŠTVA
NA PODRUČJU GRADA VINKOVACA
GRAD VINKOVCI
UPRAVNI ODJEL GOSPODARSTVA

Vinkovci, 11. ožujka 2022. godine,
Andrea Marjanović,mag.iur.

Svrha i ciljevi Programa poticanja poduzetništva
na području grada Vinkovaca
Svrha:


stvaranje povoljnijeg poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika i
privlačenje novih investitora s ciljem poticanja ukupnog gospodarskog i
društvenog razvoja na području grada Vinkovaca

Ciljevi:


jačanje konkurentnosti poduzetnika,



povećanje kapitalnih ulaganja poduzetnika uz rast zaposlenosti i dohotka
zaposlenih, poboljšanje uvjeta za financiranje poduzetnika,



poboljšanje infrastrukturnog poduzetničkog okruženja,



podizanje razine poduzetničkih znanja i vještina,



podizanje razine poduzetničke kulture uz rješavanje društvenih problema
primjenom poduzetničkih načela

KORISNICI PROGRAMA


tvrtke, obrti te ostali subjekti kategorizirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja
malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16)
koji se svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva sa sjedištem i
koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području grada Vinkovaca osim
trgovačkih društava i ustanova u kojima Grad Vinkovci, druga jedinica lokalne
(regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udjel u temeljnom
kapitalu.



Ukoliko korisnik mjera obavlja gospodarsku djelatnost i izvan područja Grada,
mjere se mogu koristiti samo za gospodarsku djelatnost na području Grada
organiziranu kroz posebnu poslovnu jedinicu i odvojeno knjigovodstvo.

MJERE
Programom su definirane sljedeće mjere:


Ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale



Novi poduzetnici



Subvencija priključka na komunalno vodne građevine postojećih
poduzetnika



Subvencija kamata kredita i zajmova za poduzetnike



Promocija gospodarstva



Poduzetnički inkubator



Pomoć poduzetnicima s teškoćama u poslovanju zbog korona virusa

MJERA 1 – Ulaganje u tehnologiju i
ljudske potencijale
Ciljevi:


Očuvanje i rast postojećih poduzetnika i postojećih radnih mjesta kroz poticanje njihovog
razvoja na području grada Vinkovaca.

Provedba:


Prihvatljivi troškovi:

-

Nabava strojeva, uređaja, opreme, alata

-

Opremanje i uređenje poslovnog prostora

-

Nabava operacijskih i računalnih sustava, računalnih programa i računalne opreme

-

Obrazovanje, stručno osposobljavanje, stručno usavršavanje

-

Izrada promotivnih materijala do 15% vrijednosti ukupnog ulaganja

-

Izrada i održavanje web stranice, web hosting (do 15% vrijednosti ukupnog ulaganja)

-

PDV - ukoliko prijavitelj nije u sustavu PDV-a

MJERA 1 – Ulaganje u tehnologiju i
ljudske potencijale
Obveze korisnika:


Zadržavanje poslovne aktivnosti na području
najmanje 12 mjeseci od dana dodjele potpore.



Tijekom 12 mjeseci od dana dodjele potpore zadržavanje broja
zaposlenih te povećanje neto plaće od minimalno 10% po zaposlenom
u odnosu na prosječnu godišnju neto plaću zaposlenika u prethodnoj
godini.

Visina potpore:


80% prihvatljivih troškova, najviše do 30.000,00 kuna

grada

Vinkovaca

Realizacija MJERE 1 – Ulaganje u
tehnologiju i ljudske potencijale
Ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale
Broj korisnika

Broj zaposlenika

Iznos potpore

2019.

51

112

1.153.638,13 kn

2020.

49

108

1.181.697,08 kn

2021.

53

128

1.256.639,18 kn

MJERA 2 – Novi poduzetnici
Ciljevi:


Povećanje broja gospodarskih subjekata, poslovnih
aktivnosti i novog zapošljavanja

Korisnici:


Gospodarski subjekti definirani u članku 4. stavku 1. ovog
Programa, osnovani najranije 01.11.2020. godine, koji po
prvi puta koriste mjere poticanja od strane Grada i imaju
najmanje jednu zaposlenu osobu

MJERA 2 – Novi poduzetnici
Provedba:


Prihvatljivi troškovi:

-

otvaranja ili osnivanja gospodarskog subjekta (administrativni troškovi)

-

nabave strojeva, uređaja, opreme ili alata,

-

inventara

-

izrade promotivnih materijala

-

izrade i održavanja web stranice

-

edukacija

-

PDV po prihvatljivim računima - ukoliko prijavitelj nije u sustavu PDV-a

MJERA 2 – Novi poduzetnici
Obveze korisnika:


Zadržavanje poslovne aktivnosti i postojećeg broja zaposlenih na
području grada Vinkovaca najmanje 12 mjeseci od dana dodjele
potpore.

Visina potpore:


Financiranje 100% troškova nastalih od dana registracije subjekta u
pripadajućem registru do 31.10.2022. godine., najviše do 5.000,00 kn
po plaćenim računima i predračunima

Realizacija MJERE 2 – Novi Poduzetnici
Novi poduzetnici
Broj korisnika

Broj zaposlenika

Iznos potpore

2019.

45

60

127.794,00 kn

2020.

26

43

122.988,99 kn

2021.

37

42

182.203,19 kn

2022.

10

20

49.949,20 kn

MJERA 6 – Poduzetnički inkubator
Ciljevi:


Osiguravanje infrastrukturne i logističke podrške mikro i
malim poduzetnicima.

Korisnici:


Korisnici Fizičke i pravne osobe zakupnici poslovnog
prostora u Poduzetničkom inkubatoru u Vinkovcima.

MJERA 6 – Poduzetnički inkubator
Provedba:


Prihvatljivi troškovi:

-

Troškovi najma

-

PDV po prihvatljivim računima ukoliko prijavitelj nije u sustavu PDV-a

Obveze korisnika:


Prethodno potpisivanje ugovora o zakupu s Tehnološkim parkom d.o.o.

Realizacija MJERE 6 – Poduzetnički
inkubator
Poduzetnički inkubator
Broj korisnika

Broj zaposlenika

Iznos potpore

2020.

12

23

135.688,09 kn

2021.

16

34

420.064,66 kn

2022.

12

25

340.476,15 kn

Ukupno dodijeljena sredstva

Ukupno dodijeljena sredstva

2019.

Broj korisnika

Iznos potpore

96

1.281.432,13 kn

2020.

87

2021.

177

1.440.374,16 kn

2.680.572,31 kn

IZVORI FINANCIRANJA MJERA


Sredstva za provedbu Mjera iz ovog programa osiguravaju
se u Proračunu Grada Vinkovaca.



Visina sredstava koja su namijenjena za provedbu
pojedinih mjera iz ovog Programa utvrđuje se u Proračunu
Grada Vinkovaca, a sredstva po pojedinom korisniku
utvrđuje gradonačelnik Grada Vinkovaca

PROVEDBA MJERA I POSTUPAK
DODJELE POTPORA


Svi troškovi moraju se odnositi isključivo na ulaganja na području grada
Vinkovaca.



Prihvatljivi troškovi i uvjeti prihvatljivosti su za svaku Mjeru pojedinačno
definirani u Javnom pozivu.



Prihvatljivi troškovi dokazuju se računima koji moraju glasiti na
podnositelja zahtjeva te biti plaćeni putem poslovnog računa
subjekta/prijavitelja osim ako to nije drukčije definirano po pojedinoj
mjeri.



Svi računi, kojima će se pravdati nastali prihvatljivi troškovi, moraju biti
izdani na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili nositelj projekta mora
dostaviti ovjereni prijevod isprave na hrvatskom jeziku i latiničnom
pismu.

PROVEDBA MJERA I POSTUPAK
DODJELE POTPORA


PDV nije prihvatljiv trošak u ovim Mjerama ukoliko je prijavitelj u
sustavu PDV-a.



Korisnik kojem će biti isplaćena potpora temeljena na Javnom pozivu iz
ovog Programa, postaje primatelj potpore male vrijednosti u skladu sa
člankom 10. Zakona o državnim potporama („Narodne Novine“ broj
47/14 i 69/17) te je u obvezi prilikom predaje zahtjeva predati ispunjen,
potpisan i ovjeren obrazac s izjavom o korištenim državnim potporama
male vrijednosti.

GRAD VINKOVCI

Zahvaljujem na pozornosti!

