BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

objavljuje
JAVNI

POZIV

gospodarskim subjektima
za sufinanciranje izrade poslovnih planova, investicijskih studija
i natječajne dokumentacije za 2015. godinu
I.
Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu potpora Brodsko-posavske
županije gospodarskim subjektima za sufinanciranje izrade poslovnih planova,
investicijskih studija i natječajne dokumentacije u 2015. godini.
II.
Korisnici potpora mogu biti mikro, mali i srednji gospodarski subjekti (trgovačka
društva, obrti i zadruge) čije je sjedište na području Brodsko-posavske županije.
Gospodarskim subjektima prema ovom Javnom pozivu smatraju se gospodarski
subjekti definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva odnosno koji:
su u 100 % privatnom vlasništvu
posluju najmanje dvije (2) pune kalendarske godine (registrirani najkasnije do
31. prosinca 2012. godine)
zapošljavaju prosječno godišnje manje od 250 radnika
Korisnici sredstava potpore po ovom Javnom pozivu ne mogu biti gospodarski
subjekti koji se bave slijedećim djelatnostima: primarna poljoprivredna proizvodnja,
cestovni prijevoz, financijsko poslovanje, komunalno gospodarstvo, trgovina i
agencije za posredovanje.
Sredstva za dodjelu potpora po ovom Javnom pozivu osigurana su u Proračunu
Brodsko-posavske županije za 2015. godinu, Razdjel 003 Upravni odjel za
gospodarstvo, Aktivnost A300004 Poduzetnički centri i razvojne agencije, Pozicija
R0105 Subvencije ostalim razvojnim agencijama (MSPO program – Projekt 4) –
20.000,00 kuna.
III.
Potpore se odobravaju za:
a) sufinanciranje izrade poslovnih planova ili investicijskih studija za poduzetničke
kredite kod poslovnih banaka
b) sufinanciranje izrade natječajne dokumentacije za financiranje poduzetničkih
projekata iz EU fondova

Potpore se odobravaju isključivo za poslovne planove, investicijske studije i
natječajnu dokumentaciju izrađenu od strane razvojnih agencija gradova Slavonskog
Broda (RASB d.o.o.) i Nove Gradiške (IPNG d.o.o.).
Potpore se isplaćuju u obliku refundacije odnosno po obavljenom plaćanju razvojnoj
agenciji.
Intenzitet potpore (maksimalni iznos sufinanciranja Brodsko-posavske županije)
može iznositi najviše 50 % ukupne vrijednosti izrade dokumentacije, ali najviše do
2.000,00 kuna (bez PDV-a) po pojedinačnom zahtjevu.
IV.
Prijave za dodjelu potpora podnose se na propisanom obrascu (DOK BPŽ/15) na
adresu: Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Petra Krešimira
IV br. 1, Slavonski Brod.
Podnositelj prijave, uz prijavu za potporu (Obrazac DOK BPŽ/15) treba dostaviti
slijedeću dokumentaciju:
presliku računa razvojne agencije koja je izradila dokumentaciju za koju se
traži sufinanciranje
bankovni izvadak ili potvrdu FINA-e o plaćenom računu razvojnoj agenciji za
izrađenu dokumentaciju
sažetak informacije o izrađenoj dokumentaciji, potpisan i ovjeren od
odgovorne osobe razvojne agencije, a koji treba sadržavati: poslovne i osobne
kontakt podatke naručitelja izrade dokumentacije, svrhu izrade dokumentacije,
naziv investicije, opis ulaganja te cijenu izrade dokumentacije (bez i sa PDVom).
V.
Odluku o dodjeli potpore donosi Upravni odjel za gospodarstvo Brodsko-posavske
županije.
VI.
Obrazac DOK BPŽ/15 za prijavu na Javni poziv podnositelji prijave mogu dobiti u
Upravnom odjelu za gospodarstvo Brodsko-posavske županije (uredi 300 i 313),
Slavonski Brod, Ulica Petra Krešimira IV br.1 ili na web stranici Brodsko-posavske
županije: www.bpz.hr
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone 035/216-232 i 035/216-233.
Nepotpune prijave neće se razmatrati.
VII.
Ovaj Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. studenog
2015. godine. Priznaju se i troškovi nastali prije objave Javnog poziva, ali samo oni
koji su ostvareni u 2015. godini.
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