GRAD LIPIK
Program mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Lipika za razdoblje od 2018. do 2021. godine

PITANJA I ODGOVORI

Tip natječaja:

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u 2018. godini, sukladno „Programu mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na
području Grada Lipika za razdoblje od 2018. do 2021. godine“
Otvoreni

Nadležno tijelo:
Rok za podnošenje prijave:

Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika
30. listopada 2018. godine

Rok za odgovor na pitanje:

7 radnih dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja

Naziv poziva:

RB
1.

2.

Pitanje
Datum zaprimanja pitanja: 23.05.2018.
Mjera 3.1.
poštovani mene zanima turističke usluge u seljačkom
gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom
gospodarstvu,da li mogu kao suvlasnik zemljišta,objekta
uređivati i postaviti kučice za pružanje usluga nočenja hvala
iboravka

Mjera 2.1.

Poštovani, Da li je u sklopu mjere M.2.1. dozvoljena kupovina
rabljenih strojeva i opreme te da li je ugovor o kupoprodaji
valjani dokaz nastanka troška? Da li ponude odnosno
prijavljeni troškovi mogu nastati od poslovnih subjekata iz
drugih zemalja?

Odgovor
Datum odgovora: 29.05.2018.
Kroz Mjeru 3.1. vršit će se dodjela potpora za troškove kupnje, uređenja ili proširenja objekata,
troškove informatizacije i modernizacije poslovanja i troškove opremanja prostora u svrhu
obavljanja djelatnosti u turizmu. Da bi zahtjev bio prihvatljiv, podnositelj zatjeva mora biti
vlasnik nekretnine u koju ulaže ili mora dugoročno (min. 10. godina od dana podnošenja
zahtjeva) raspolagati nekretninom koja je predmet ulaganja. Ukoliko je podnositelj zahtjeva
suvlasnik nekretnine koja je predmet ulaganja, isti mora dokazati da su suvlasnici suglasni sa
ulaganjem koje je predmet zahtjeva. Napominjemo da se zahtjevom ne može tražiti potpora za
ulaganje koje je prihvatljivo za financiranje kroz NATJEČAJ za dodjelu potpora za ulaganja u
razvoj i unaprjeđenje turizma na području Grada Lipika u 2018. godini (dostupan na linku:
http://www.lipik.hr/?vrsta=2&kat=3&page=2&id=1148).
Kroz mjeru 2.1. dozvoljena je kupovina isključivo NOVIH strojeva i opreme. Ugovor o
kupoprodaji će predstavljati valjani dokaz nastanka troška uz obveznu dostavu najmanje tri
ponude s iskazanom cijenom i specifikacijama stroja ili opreme koja se nabavlja. Trošak nabave
novih strojeva i opreme će biti prihvatljv neovisno o državi nastanka troška. Ukoliko
dokumentacija dostavljena na Javni poziv nije na hrvatskom jeziku, podnositelj zahtjeva dužan je
dostaviti i prijevod na hrvatski jezik.

3.

Datum zaprimanja pitanja: 28.05.2018.
Mjera 1.2.
Poštovani, Da li je kroz mjeru 1.2. ili mjeru 3.1. prihvatljiva
izmjena stolarije na vlastitom ugostiteljskom objektu?

Mjera 3.1.

4.

Mjera 2.1.

Molim Vas da nam odgovorite može li ponuda biti na
njemačkom jeziku ili nekog drugom jeziku a da nije hrvatski
jezik. Ako ne, može li prijavitelj sam prevesti ponudu na
hrvatski jezik? Na dalje, zanima nas kada se vrši konverzija
eura u kune koja je tečajna lista relevantna? Srdačan pozdrav

Datum odgovora: 29.05.2018.
Kroz mjeru 1.2. dodjeljuje se potpora za korisnike koji će GRADITI poslovne prostore za
obavljanje proizvodne i uslužne djelatnosti na vlastitom zemljištu. Gradnja podrazumjeva
građenje odnosno izvedbu građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstruktorski,
instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja) kojima se gradi
nova građevina ili rekonstruira postojeća građevina. Rekonstrukcija postojeće građevine je
izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini kojima se utječe na ispunjavanje
temeljnih zahtjeva za tu građevinu ili kojima se mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim
uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog
dijela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene građevine ili tehnološkog procesa i
sl.), odnosno izvedba građevinskih i drugih radova na ruševini postojeće građevine. Izmjena
stolarije ne predstavlja gradnju koja je predmet dodjele potpore.
Kroz mjeru 3.1. dodjeljuje se potora za korisnike koji će razviti novi turistički proizvod. Ukoliko će
se u objektu koji je predmet dodjele potpore razviti novi turistički proizvod, izmjena stolarije
predstavlja prihvatljiv trošak za mjeru 3.1.
Ukoliko dokumentacija dostavljena na Javni poziv nije na hrvatskom jeziku, podnositelj zahtjeva
dužan je dostaviti i prijevod na hrvatski jezik. Ukoliko je ponuda izražena u valuti koja nije HRK,
za izračun iznosa potpore relevantan je srednji tečaj Hrvatske narodne banke primjenjiv na dan
izdavanja ponude.

