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REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 302-02/19-01/4
URBROJ: 2186/1-02/1-19-2
Varaždin, 22. listopada 2019.
Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.01.3.1.01.0032. u
sklopu poziva ,,Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja — faza III”, a u skladu
sa Zakonom o državnim potporama (NN 47/14 , 69/17) i Uredbom Komisije (EU) br.
1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o
funkcioniranju Europske unije na potpore male vrijednosti i čl. 60. stavka 1.
podstavka 32. Statuta Varaždinske županije (“Službeni vjesnik Varaždinske
županije” br. 14/18), u ime Davatelja potpore – Varaždinske županije, župan donosi

PROGRAM DODJELE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA
SAMOZAPOŠLJAVANJE U PROJEKTU
LokalnE inicijative za PoticanjE ZapošljavanjA u
Varaždinskoj Županiji –
LEPEZA VŽ
Članak 1.
Opće odredbe
Programom dodjele potpora za samozapošljavanje u projektu “LokalnE inicijative za
PoticanjE ZapošljavanjA u Varaždinskoj Županiji – LEPEZA VŽ” (dalje u tekstu:
,,Program“) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu potpora male vrijednosti
u projektu “LokalnE inicijative za PoticanjE ZapošljavanjA u Varaždinskoj Županiji –
LEPEZA VŽ” (dalje u tekstu: ,,Projekt”), a koji je odobren u okviru poziva ,,Lokalne
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inicijative za poticanje zapošljavanja — faza III“ Operativnog programa Učinkoviti
ljudski potencijali 2014.-2020. godina.
Ovaj Program predstavlja akt na temelju kojeg davatelj potpore, Varaždinska
županija (dalje u tekstu:,,Davatelj“) dodjeljuje potpore male vrijednosti u smislu
članka 3. stavka 2. Uredbe Komisije (EU) br.1407/2013 od 18. prosinca 2013. o
primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore
male vrijednosti (OJ EU L352, 24.12.2013. p.l., dalje u tekstu:,,de minimis
Uredba“).
Članak 2.
Cilj i korisnici
Temeljem ovog Programa Davatelj će dodjeljivati potpore male vrijednosti
samozapošljavanje nezaposlenih osoba koje će sudjelovati u edukacijama
poduzetnike koje će biti organizirane od strane Lokalnog partnerstva
zapošljavanje Varaždinske županije (nadalje: LPZ) u okviru projekta uz uvjet da:
a. imaju prebivalište na području Varaždinske županije,
b. poduzetnik u smislu de minimis Uredbe, ima lokaciju ulaganja
području Varaždinske županije.
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Potpore male vrijednosti će se dodjeljivati mikro, malom i srednjem poduzetniku
(dalje u tekstu: Poduzetnik) kroz potpore male vrijednosti na koje se odnosi de
minimis Uredba.
Potpore male vrijednosti dodijeljene prema ovom Programu smatraju se
transparentnim potporama u smislu članka 4. de minimis Uredbe.
Potpore će se dodjeljivati jednom prijavitelju, budućem poduzetniku, kako je
definirano u članku 2. stavku 2. de minimis Uredbe.
Gornja granica potpora male vrijednosti koja se po državi članici dodjeljuje jednom
poduzetniku ne smije prelaziti 200.000 EUR u tekućoj fiskalnoj godini te tijekom
prethodne dvije fiskalne godine. Ukupan iznos potpore male vrijednosti koja se
dodjeljuje jednom poduzetniku koji obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili

naknadu ne smije premašiti 100.000 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne
godine. Predmetna potpora male vrijednosti ne smije se koristiti za kupovinu vozila
za cestovni prijevoz tereta.
Gornje granice primjenjuju se bez obzira na oblik potpora male vrijednosti ili na cilj
koji se namjerava postići te neovisno o tome financira li se potpora u cijelosti ili
djelomično iz sredstava koja su podrijetlom iz Europske unije ili iz nacionalnih
sredstava Republike Hrvatske.
Razdoblje od tri godine određuje se na temelju fiskalne godine.
Za potrebe gornjih granica potpore se izražavaju kao bespovratna novčana
sredstva. Svi iznosi koji se primjenjuju bruto su iznosi, tj. iznosi prije odbitka poreza
i drugih naknada. Ako se potpora ne dodjeljuje u obliku bespovratnih sredstava,
iznos potpore jednak je bruto novčanoj protuvrijednosti potpore.
Ako bi se dodjelom novih potpora male vrijednosti mogla premašiti odgovarajuća
gornja granica potpora se ne može dodijeliti temeljem ovog Programa.
Članak 3.
Definicije
Za potrebe ovog Programa primjenjuju se sljedeće definicije:
 program potpora - svaki akt na temelju kojeg se bez potrebe za dodatnim
provedbenim mjerama, unaprijed neodređenim korisnicima državne potpore
dodjeljuju državne potpore, kao i pravni akt na temelju kojeg se državna
potpora koja unaprijed nije vezana uz poseban projekt dodjeljuje jednom ili
više korisnika državne potpore na neodređeno vrijeme i/ili u neodređenom
iznosu
 intenzitet potpore - bruto iznos potpore izražen kao postotak prihvatljivih
troškova, prije odbitka poreza i drugih naknada
 jedan poduzetnik - poduzetnik sukladno definiciji u članku 2. stavku 2. de
minimis Uredbe
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mikro, malo i srednje poduzeće - MSP - subjekti definirani u Prilogu 1. Uredbe
Europske komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju
određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni
članaka 107. i 108. Ugovora (SLL 187/1, 26.6.2014.)
primarna poljoprivredna proizvodnja - proizvodnja proizvoda iz tla ili
stočarstva navedenih u Prilogu I Ugovoru o funkcioniranju Europske unije bez
obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda
poljoprivredni proizvodi - proizvodi navedeni u Prilogu I Ugovora o
funkcioniranju Europske unije, osim proizvoda ribarstva i akvakulture
navedenih u Prilogu I Uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i
Vijeća od 11. prosinca 2013.
potpora djelatnostima povezanima s izvozom u treće zemlje ili države članice
- potpore izravno povezane s izvezenim količinama, uspostavom i radom
distribucijske mreže ili ostalim tekućim troškovima povezanima s izvoznom
djelatnošću
stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda - držanje ili izlaganje u cilju
prodaje, ponuda na prodaju, isporuka ili bilo koji drugi način stavljanja na
tržište, osim prodaje preprodavateljima i prerađivačima koju obavlja primarni
proizvođač i svih djelatnosti povezanih s pripremom proizvoda za takvu prvu
prodaju; prodaja krajnjim potrošačima smatra se stavljanjem na tržište ako
se odvija u zasebnim za to predviđenim prostorijama
prerada poljoprivrednih proizvoda - svako djelovanje na poljoprivrednom
proizvodu čiji je rezultat proizvod koji je i sam poljoprivredni proizvod, osim
djelatnosti na poljoprivrednim dobrima koje su neophodne za pripremu
životinjskih ili biljnih proizvoda za prvu prodaju
sektor ribarstva i akvakultura - sektor gospodarstva koji obuhvaća sve
aktivnosti proizvodnje, prerade i trženja proizvoda ribarstva i akvakulture
sukladno Uredbi(EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11.
prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i
akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i
stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SLL 354,
28.1.2013., str.1) uz iznimku potpora za usavršavanje, potpora za pristup
financiranju za MSP-ove, potpora u području istraživanja i razvoja, potpora za
inovacije za MSP-ove i potpora za radnike u nepovoljnom položaju i radnike s
invaliditetom
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poduzetnik u teškoćama- poduzetnik za kojeg vrijedi najmanje jedna od
sljedećih okolnosti:
a. u slučaju društva s ograničenom odgovornošću (osim MSP-a koji
postoji manje od tri godine ili, za potrebe prihvatljivosti za potpore
za rizično financiranje, MSP-a tijekom 7 godina od njegove prve
komercijalne prodaje koji je primjeren za ulaganja u rizično
financiranje na temelju dubinske analize koju je proveo odabrani
financijski posrednik), ako je više od polovice njegova vlasničkog
kapitala izgubljeno zbog prenesenih gubitaka. To se događa kada se
odbijanjem prenesenih gubitaka od pričuva (i svih drugih elemenata
koji se općenito smatraju dijelom vlastitog kapitala društva) dobije
negativan kumulativni iznos koji premašuje polovicu temeljnog
vlasničkog kapitala. Za potrebe ove odredbe “društvo s ograničenom
odgovornosti" odnosi se posebno na dvije vrste društava navedene u
Prilogu I. Direktive 2013/34/EU (1), a ,,vlasnički kapital” obuhvaća,
prema potrebi, sve premije na emitirane dionice;
b. u slučaju društva u kojem najmanje nekoliko članova snosi
neograničenu odgovornost za dug društva (osim MSP-a koji postoji
manje od tri godine ili, za potrebe prihvatljivosti za potpore za rizično
financiranje, MSP-a tijekom 7 godina od njegove prve komercijalne
prodaje koji je primjeren za ulaganja u rizično financiranje na
temelju dubinske analize koju je proveo odabrani financijski
posrednik), ako je više od polovice njegova kapitala navedenog u
financijskom izvještaju društva izgubljeno zbog prenesenih gubitaka.
Za potrebe ove odredbe ,,društvo u kojem najmanje nekoliko
članova snosi neograničenu odgovornost za dug društva" odnosi se
posebno na vrste društva navedene u Prilogu II. Direktive Vijeća
2013/34/EU;
c. ako se nad poduzetnikom provodi cjelokupni stečajni postupak ili on
ispunjava kriterije u skladu s nacionalnim pravom da se nad njim
provede cjelokupni stečajni postupak na zahtjev vjerovnika;
d. ako je poduzetnik primio potporu za sanaciju, a još nije nadoknadio
zajam ili okončao jamstvo, ili je primio potporu za restrukturiranje, a
još je podložan planu restrukturiranja;
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u slučaju poduzetnika koji nije MSP, ako je tijekom zadnje dvije
godine:
- omjer knjigovodstvenog duga i kapitala poduzetnika bio veći od 7,5 i
- EBITDA koeficijent pokrića kamata poduzetnika bio je niži od 1,0.
Članak 4.
Neprihvatljivi sektori

U okviru ovog Programa, potpora male vrijednosti ne može se dodijeliti:
a. u sektorima ribarstva i akvakulture, kako je obuhvaćeno Uredbom (EU)
broj 1379/2013;
b. u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje;
c. za djelatnosti prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u
sljedećim slučajevima:
- ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine
takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje
na tržište stavljaju poduzetnici u pitanju,
- ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim
prenošenjem na primarne proizvođače;
d. za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno
potpore koje s izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i
funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima
povezanima s izvoznim djelatnošću;
e. ukoliko se prednost daje upotrebi domaćih proizvoda umjesto uvezenih;
f. poduzetniku u teškoćama kako je navedeno u članku 3. točki 11. ovog
Programa;
g. u slučaju spajanja i preuzimanja poduzetnika;
h. u slučaju podjele jednog poduzetnika na dva ili više zasebnih subjekata.
Ako poduzetnik djeluje u sektorima navedenima u stavku 1. točkama a., b., c. ili d.
te djeluje u jednom ili više sektora ili ima druge djelatnosti koje su obuhvaćene
područjem primjene Uredbe br.1407/2013 i/ili Uredbe br.360/2012, odredbe ovog
Programa primjenjuju se na potpore odobrene u vezi s tim drugim sektorima ili
djelatnostima, uz uvjet da se na primjeren način osigura da djelatnosti u sektorima
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koji su isključeni iz područja primjene ovog Programa ne ostvaruju korist od potpore
male vrijednosti dodijeljene na temelju ovog Programa. Primjerenim načinom
razdvajanja smatra se osiguranje razdvajanja podjelom aktivnosti ili razdvajanjem
troškova.
Članak 5.
Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi
Prihvatljive su aktivnosti za poticanje samozapošljavanja koje se odnose na
otvaranje i rad poduzetnika u smislu de minimis Uredbe sve sukladno Uputama za
prijavitelje za otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga Lokalne inicijative za
poticanje zapošljavanja - faza III, referentne oznake Poziva UP.01.3.1.01., a koji je
objavljen od strane Ministarstva rada i mirovinskog sustava dana 10. ožujka 2017.
godine na internet stranici www.strukturnifondovi.hr te objavljenim izmjenama
Poziva na dostavu projektnih prijedloga dana 26. svibnja 2017., 16. lipnja 2017. i
29. lipnja 2017. godine financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda.
Prihvatljivi troškovi za poticanje samozapošljavanja su:
a) kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme za obavljanje djelatnosti,
b) kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad,
c) kupnja licenciranih IT programa,
d) zakup poslovnog prostora (prostor ne može biti zakupljen od roditelja i drugih
članova obitelji),
e) troškovi za knjigovodstvene usluge,
f) obvezni doprinosi za vlasnika/cu – samozaposlenu osobu,
g) edukacije koje su vezane uz djelatnost, a koje su provedene i plaćene do
propisanog roka za dostavu dokumentacije o nenamjenskom utrošku
sredstava,
h) troškovi registracije poslovnog subjekta – javnobilježnički troškovi, pristojbe,
naknade,
i) upisnine u odgovarajuće registre koji su preduvjet za obavljanje djelatnosti,
j) izrada web stranice, pisanih materijala za oglašavanje, reklamnih ploča i
natpisa,
k) web hosting, zakup domene, održavanje web stranice,
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l) kupnja uredskog namještaja i materijala za izradu specifičnih dijelova
interijera poslovnog prostora po mjeri (pultovi, ugostiteljski i inventar u
prodavaonicama),
m) troškovi atesta i procjene opasnosti,
n) kupnja zaštitne i radne odjeće i opreme,
o) kupnju licenci neophodnih za obavljanje djelatnosti.
Potpora za samozapošljavanje se može koristiti isključivo za namjenu obavljanja
glavne djelatnosti za koju je odobrena, u skladu sa zahtjevom i poslovnim planom.
Osobe koje su ranije imale registrirani obrt, trgovačko društvo ili slobodnu
djelatnost mogu koristiti Potpore za samozapošljavanje isključivo u slučaju da
dokažu da su podmirile sve obveze (doprinosi, porezi, prirezi) na ime prethodnih
poslovnih aktivnosti.
Potpora za samozapošljavanje za preuzimanje već postojećeg poslovnog subjekta
može se odobriti isključivo u 100 postotnom udjelu.
Potpora za samozapošljavanje za preuzimanje poslovnog subjekta od člana obitelji
može se odobriti samo u slučaju umirovljenja dotadašnjeg vlasnika/ce.
Potpora za samozapošljavanje se može odobriti i za udruživanje u pravne subjekte
pri čemu se razlikuje moguć broj sufinanciranih osoba ovisno o vrsti subjekta. U
obrtima i slobodnim djelatnostima potporu mogu ostvariti najviše 2 osobe –
suvlasnika, u trgovačkim društvima najviše 4 osobe – suvlasnika, a u zadrugama
najviše 5 osoba – suvlasnika.
Potpora za samozapošljavanje za preuzimanje postojećeg poslovnog subjekta ne
može se odobriti ukoliko je osoba prethodno bila zaposlena u istom, prijavila se u
evidenciju nezaposlenih te podnijela zahtjev za potporu za samozapošljavanje.
U slučajevima kada su uz osobe koje koriste sredstva za samozapošljavanje osnivači
poslovnog subjekta druge fizičke osobe, korisnici sredstava moraju biti većinski
suvlasnici na način:
 dva, tri ili četiri osnivača – korisnik sredstava treba imati većinski udjel u
vlasništvu (51%)
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tri osnivača – dva korisnika sredstava čiji udjel u vlasništvu mora biti 51%
više od četiri osnivača:
o jedan korisnik sredstava čiji udjel u vlasništvu mora biti 25%,

Više korisnika sredstava čiji udjeli u vlasništvu zajedno moraju činiti većinski udio u
odnosu na druge osnivače.
U slučajevima kada je uz osobu koja koristi sredstva za samozapošljavanje osnivač
obrta druga fizička osoba, korisnici sredstava moraju biti suvlasnici – ortaci.
Potpora za samozapošljavanje ne dodjeljuje se za djelatnost iznajmljivanja
nekretnina, pokretnina i predmeta koju fizičke osobe, sukladno propisima, mogu
obavljati bez registracije djelatnosti.
Pružanje integrirane usluge u kojoj iznajmljivanje predmeta čini samo jedan dio
djelatnosti može se smatrati poduzetničkom aktivnošću za koju se može odobriti
potpora za samozapošljavanje. Međutim, samo davanje predmeta u zakup nije
prihvatljiva djelatnost za financiranje iz potpore.
Osobi kojoj je prethodni radni odnos završio osobno uvjetovanim otkazom, a traži
potporu za samozapošljavanje u istoj ili sličnoj djelatnosti, potpora se neće odobriti.
Članak 6.
Iznos i intenzitet potpore
Minimalni iznos potpore za samozapošljavanje koji se može dodijeliti pojedinom
odabranom prijavitelju je 15.000,00 kn, dok je maksimalan iznos do 35.000,00 kn,
s time da će maksimalni iznos ovisiti o broju primljenih prijava i ostvarenom broju
bodova prijave.
Maksimalan intenzitet potpore koji se može dodijeliti je 100%.
Potpore se mogu dodijeliti uz uvjet da su poštovana ograničenja vezana za pragove
dodjele potpore male vrijednosti, kako su utvrđena u članku 3. de minimis Uredbe.
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Predviđena sredstva za dodjelu potpora sufinancirana su iz Europskog socijalnog
fonda, a osigurana su u proračunu davatelja za 2019. godinu kroz Projekt.
Članak 7.
Učinak potpore
Očekivani učinci na Poduzetnika prema ovom Programu su određeni i mjerljivi, s
jasno postavljenim ciljem navedenim u članku 2. ovog Programa.
Učinak potpora ovog Programa doprinosi ostvarenju pokazatelja OPULJP, Prioritetne
osi 1 - Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage, Investicijskog prioriteta 8 vii Modernizacija ustanova tržišta rada kao što su javne i privatne službe za
zapošljavanje te bolja usklađenost s potrebama tržišta rada, uključujući putem
djelovanja koja povećavaju transnacionalnu mobilnost radne snage, kao i putem
programa mobilnosti, te bolja suradnja institucija i relevantnih dionika, Specifičnog
cilja 8 vii.1 Jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje i povećanje
zaposlenosti najranjivijih skupina na lokalnim tržištima rada.
Članak 8.
Zbrajanje potpora
Potpore male vrijednosti koje se dodjeljuju u skladu s de minimis Uredbom mogu se
kumulirati s potporama male vrijednosti, dodijeljenima u skladu s Uredbom
Europske komisije (EU) br. 360/2012 (15) o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o
funkcioniranju Europske Unije na potpore de minimis koje se dodjeljuju
poduzetnicima koji pružaju usluge od općeg gospodarskog interesa (SLL 114,
26.4.2012., str. 8.) (u daljnjem tekstu: Uredba 360/2012), do gornjih granica
utvrđenih u Uredbi 360/2012.
Potpore male vrijednosti koje se dodjeljuju u skladu s de minimis Uredbom mogu se
kumulirati s potporama male vrijednosti dodijeljenima u skladu s drugim uredbama
o potporama male vrijednosti do odgovarajuće gornje granice utvrđene člankom 3.
stavkom 2. de minimis Uredbe.
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Potpore male vrijednosti ne mogu se zbrajati s državnim potporama u vezi s istim
prihvatljivim troškovima ili s državnim potporama za istu mjeru rizičnog financiranja
ako bi takva kumulacija prelazila primjenjivi najviši intenzitet ili iznos potpore koji je
u konkretnim okolnostima svakog pojedinog slučaja utvrđen Uredbom Europske
komisije 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s
unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora odnosno odlukom
Europske komisije.
Potpore male vrijednosti koje nisu dodijeljene za određene opravdane troškove ili se
njima ne mogu pripisati mogu se kumulirati s drugim državnim potporama
dodijeljenima u skladu s Uredbom Europske komisije 651/2014 o ocjenjivanju
određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka
107. i 108. Ugovora ili odlukom Europske komisije. (članak 5. stavak 2. de minimis
Uredbe).
Članak 9.
Zahtjev za dodjelu potpore
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Prijavitelj podnosi Prijavu za dodjelu potpore (dalje u tekstu: Prijava) temeljem
ovog Programa u okviru Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti.
Davatelj će u predmetnom Javnom pozivu za dodjelu potpora navesti oblik i detaljni
sadržaj Prijave.
Svaka Prijava bodovat će se po unaprijed utvrđenim kriterijima odabira od kojih
svaki nosi broj bodova kako slijedi:
Rbr. ELEMENTI ZA OCJENJIVANJE ZAHTJEVA

BODOVI

RASPON

1.

Radno iskustvo u djelatnosti iz poslovnog plana

0-3

2.

Obrazovanje i/ili dodatne edukacije u djelatnosti
iz poslovnog plana

0-2

3.

Popunjenost poslovnog plana

0-3

4.

Priložene ponude/predračuni uz Troškovnik

0-1

5.

Priložena pisma namjere ili predugovori (izjave) o
poslovnoj suradnji

0-1

6.

Procjena prihoda i troškova

0-2

7.

Dodatne prednosti poslovnog plana:
a) održivost

0-3

b) konkurentnost

0-3

c) inovativnost

0-2

UKUPAN ZBROJ BODOVA

max. 20

U slučaju istog broja bodova sukladno kriterijima za odabir, prednost pri dodjeli
sredstava imaju ranije poslani zahtjevi.
Zahtjev mora sadržavati podatke relevantne za procjenu prihvatljivosti projekta,
minimalno 12 bodova od ukupno 20.
Davatelj će dodijeliti potpore male vrijednosti u skladu s ovim Programom tek nakon
što utvrdi da to neće povisiti ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je jedan
poduzetnik primio do razine koja premašuje odgovarajuću gornju granicu iz članka
2. Programa i da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni ovim Programom.
Članak 10.
Dodjela potpore
Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom poduzetniku danom sklapanja
Ugovora o dodjeli sredstava.
Poduzetnik je dužan odustati od potpore ako ne ispunjava uvjete iz ovog Programa.
Poduzetnici će o dodjeli potpore male vrijednosti biti obaviješteni pisanim putem.
Vrijednost potpore izražava se u kunama u obliku bruto novčane protuvrijednosti
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potpore preračunate u EUR prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji se
primjenjuje na datum sklapanja Ugovora o dodjeli sredstava, sukladno članku 6.
stavku 1. de minimis Uredbe.
Članak 11.
Objavljivanje i provedba
Bespovratna sredstva u okviru ovog Programa bit će dodijeljena temeljem Javnog
poziva za dodjelu potpora male vrijednosti za samozapošljavanje (KLASA: 30202/19-01/4, URBROJ: 2186/1-02/1-19-3, od dana: 22. listopada 2019.)
Davatelj će bilježiti i prikupljati sve informacije u vezi s primjenom ovog Programa.
Takvi zapisi će sadržavati sve informacije koje su potrebne kako bi se pokazalo da
su ispunjeni uvjeti iz de minimis Uredbe. Zapise koji se odnose na ovaj Program
Davatelj potpora će čuvati pet fiskalnih godina od datuma kada je dodijeljena
posljednja pojedinačna potpora u okviru Programa.
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Javni poziv i Program objavljuju se na mrežnim stranicama Davatelja
(www.varazdinska-zupanija.hr) i Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Varaždinske
županije (http://www.lepeza-vz.eu/). Program će biti objavljen 22. listopada 2019.,
primjenjuje se od dana objave i traje do iskorištenja sredstava po Javnom pozivu za
dodjelu potpora male vrijednosti za samozapošljavanje.

