REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KAPELA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 406-09/20-01/6
URBROJ: 2103/02-01-20-2
Kapela, 22. prosinca 2020.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“
br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka
49. Statuta Općine Kapela ("Službeni glasnik Općine Kapela" br. 1/18, 1/20), Općinski načelnik Općine
Kapela, objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora u gospodarstvu i poduzetništvu Općine Kapela za 2020. godinu

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovog JAVNOG POZIVA je prikupljanje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava za
potporu u gospodarstvu i poduzetništvu Općine Kapela – subvencija sukladno Programu sufinanciranja u
gospodarstvu A01 1010T10011, prema organizacijskoj klasifikaciji 001 20 – Općinski načelnik.
Ukupan iznos predviđenih sredstava za provedbu ovog Javnog poziva iznosi 50.000,00 kuna.
Sredstva su namijenjena sufinanciranju nabave strojeva/opreme/alata poduzetnicima i obrtnicima
sa sjedištem na području Općine Kapela (u daljnjem tekstu: poduzetnici) do maksimalno 3.000,00 kuna
po prijavi.
Financijska sredstva osigurana su u Proračunu Općine Kapela za 2020. godinu.
2. PRIJAVITELJI NA JAVNI POZIV
Pravo sudjelovanja na ovom javnom pozivu imaju poduzetnici i obrtnici sa sjedištem u Općini
Kapela u trenutku plaćanja potpore, koji nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Kapela kao i
nepodmirenih obveza na ime javnih davanja (potvrda Porezne uprave), te imaju zaposlenu minimalno
jednu osobu na puno radno vrijeme.
3. NAMJENA JAVNOG POZIVA
Zahtjev za dodjelu potpore se može podnijeti za sljedeća ulaganja:
1. Potpora za nabavu strojeva/opreme/alata.
4. UVJETI, KRITERIJI I POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA DODJELU POTPORE:
Sredstva za ovu potporu u Proračunu Općine Kapela za 2020. godinu osigurana su u ukupnom
iznosu od 50.000,00 kuna.
Potpora se odobrava u visini 50% po zahtjevu, ali ne više od 3.000,00 kuna po prijavitelju.
Jednom poduzetniku može se temeljem ovog poziva dodijeliti samo jedna potpora.
Prihvatljivi trošak je nabava novih strojeva/opreme/alata.
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Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za sufinanciranje:
- popunjeni Obrazac zahtjeva (Obrazac 1.),
- izvadak o upisu u odgovarajući registar sa vidljivim sjedištem podnositelja zahtjeva,
- preslika računa/ugovora,
- preslika dokaza o plaćanju računa za nabavu strojeva/opreme/alata,
- preslika žiro-računa/IBAN,
- potvrda Općine Kapela o nepostojanju duga prema Općini Kapela i TD-a u vlasništvu Općine Kapela.
- potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja
zahtjev

5. NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA ZAHTJEVA I ISPLATE POTPORE
Zahtjev za dodjelu potpora se podnosi do 31.12.2020. godine do 10:00 sati zaključno, odnosno
do utroška sredstava osiguranih u Proračunu Općine Kapela, uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju i
na propisanim obrascima koje zainteresirani mogu dobiti u Općini Kapela, Bilogorska 90, Kapela ili
preuzeti na internetskim stranicama www.opcina-kapela.hr – Programi i natječaji.
Ispunjeni zahtjev za dodjelu potpore i pripadajuća dokumentacija dostavlja se osobno ili
poštom na adresu: Općina Kapela, Bilogorska 90, 43203 Kapela, s naznakom: „PRIJAVA NA JAVNI
POZIV – POTPORA GOSPODARSTVU“.
Nepotpuni zahtjevi, nerazumljivi, oni uz koje nije priložena sva dokumentacija i prijave pristigle
nakon iskorištenja predviđenih sredstava iz točke 1. ovog Javnog poziva, neće se razmatrati.
Potrebni obrasci zahtjeva i izjava sastavni su dijelovi ovog Javnog poziva. Predajom zahtjeva s
traženim podacima, podnositelj daje suglasnost da se s prikupljenim osobnim podacima postupa
sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU GDPR) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka
(„Narodne novine“ broj 42/18), uz primjenu odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite
osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.
Ovaj Javni poziv biti će objavljen na stranici Općine Kapela, www.opcina-kapela.hr i na oglasnoj
ploči Općine Kapela, a sve informacije mogu se dobiti u Općini Kapela, Bilogorska 90, Kapela, na telefon
043/884-036.
6. DODJELA SREDSTAVA IZ JAVNOG POZIVA
Svi dokumenti dostavljeni od strane prijavitelja, bit će pregledani od strane Povjerenstva za
provedbu i kontrolu postupka iz ovog Javnog poziva. Nakon izvršene provjere i kontrole dokumentacije,
Povjerenstvo će utvrditi prijedlog Odluke o dodjeli financijskih sredstava onim prijaviteljima koji
ispunjavaju sve propisane uvjete.
Isplata financijskih sredstava obavit će se po redoslijedu prijava prijavitelja na ovaj Javni poziv
raspisan od strane Općine Kapela, temeljem Odluke Općinskog načelnika o dodjeli sredstava, koja će se
objaviti na stranici Općine Kapela i na oglasnoj ploči.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KAPELA
Danijel Kovačec, ing. el.
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