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Prije slanja projektne prijave, molimo Vas da provjerite cjelovitost prijave koristeći upitnik u nastavku:  

 Popunjava prijavitelj 

DA NE NP 

ZAPRIMANJE I REGISTRACIJA 

Omotnica/paket je zatvoren/a    

Na omotnici/paketu je zabilježen datum i vrijeme predaje projektne prijave    

Na omotnici/paketu je naznačena referentna oznaka Poziva: RC.2.1.11    

Na omotnici/paketu su naznačeni puni naziv i adresa prijavitelja    

Na omotnici/paketu piše: Ne otvarati prije službenog otvaranja prijava     

ADMINISTRATIVNI ZAHTJEVI 

Prijava projekta napisana je na hrvatskom jeziku 
   

Projektna prijava predana je na propisanom mediju (DVD ili CD s oznakom R: CD/R, DVD/R) i propisanom formatu   
   

Projektna prijava predana je u jednom (1) originalu i dvije (2) preslike na formatu A4 
   

Skupna izjava je potpisana i ovjerena pečatom, te s datumom ne starijim od 30 dana prije predaje projektne prijave 
(format datuma: dan/mjesec/godina) 

   

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti je priložena 
   

Korišten je i priložen  ispravan Prijavni obrazac A. dio za odgovarajući Poziv  
   

Korišten je i priložen  ispravan Prijavni obrazac B. dio za odgovarajući Poziv  
   

Upitnik o uključivanju horizontalnih prioriteta u projekt je priložen 
   

ZAHTJEVI ZA PRIJAVITELJE 
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Prijavitelj je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003.    

Prijavitelj je registriran u Republici Hrvatskoj    

Prijavitelj je osnovan prije 01. siječnja 2013. godine, te ima ostvareni promet u 2013. godini    

Prijavitelj nije bio u blokadi ukupno više od 20 dana, ili više od 5 dana u kontinuitetu, u proteklih 6 mjeseci od dana 
predaje projektne prijave 

   

Prijavitelj ima najmanje jednog zaposlenika u zadnjem odobrenom računovodstvenom razdoblju (na temelju sati rada) 
   

Prijavitelj nema partnera na projektu    

Prijavitelj djeluje u prihvatljivom sektoru    

Prijavitelj  ne podliježe izvanrednom povratu sredstava slijedom prethodne odluke Komisije ili izvanrednom povratu 

sredstava od strane Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i neusklađenom sa 

zajedničkim tržištem 
   

Prijavitelj  nije u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe ili u likvidaciji    

Prijavitelj  nije kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj    

Prijavitelj je ispunio obveze vezane uz plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno 

osiguranje u skladu sa zakonskim odredbama    

Prijavitelj ima podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi    

Prijavitelj  nije osuđen za kazneno djelo vezano za svoje poslovno ponašanje na temelju pravomoćne presude    

Prijavitelj  nije dobio potpore male vrijednosti u zadnje 3 fiskalne godine, koje bi kumulirane s traženom potporom prešle 

200.000 eura (100.000 eura u sektoru transporta)    

ZAHTJEVI ZA PROJEKT 

Projekt se provodi na području Republike s iznimkom provođenja djela aktivnosti temeljenih na poslovnim putovanjima u 
inozemstvo koja se izravno odnose na aktivnosti utvrđene u projektu 

   

Zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava je unutar propisanog najnižeg (150.000,00 kuna) i najvišeg (750.000,00 kuna) 
iznosa bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti 
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Maksimalni intenzitet tražene potpore sukladan je propisanom najvišem postotku određenom prema indeksu razvijenosti 

jedinice lokalne samouprave (NN 158/13) u kojoj je sjedište prijavitelja 

   

Projekte aktivnosti su započele najranije 01. siječnja 2014. godine 
   

Predviđeno trajanje projekta je do 18 mjeseci (maksimalno dopušteno) od predviđenog datuma potpisa ugovora, odnosno 
projekt će biti završen do 31. srpnja 2016. godine   

   

FINANCIJSKI ZAHTJEVI 

Nema nastalih troškova prije 01. siječnja 2014. godine    

Svi predviđeni troškovi spadaju u prihvatljive kategorije    

Svi izdaci vezani uz ovaj projekt su neophodni za postizanje očekivanih učinaka/rezultata    

CJELOVITOST PROJEKTNE PRIJAVE 

Izvadak iz sudskog registra ili Obrtnog registra ili Rješenje o upisu u upisnik OPG-a, uključujući sve promjene    

Bon Plus za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje    

BON 2/SOL 2 ne stariji od 30 dana prije predaje projektne prijave    

GFI-Pod za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje    

DOH za obrtnike koji uključuje pregled poslovnih primitaka i izdataka i popis dugotrajne imovine za zadnje odobreno 

računovodstveno razdoblje 
   

Potvrda porezne uprave da je prijavitelj ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i 

zdravstveno osiguranje ne starija od 30 dana od datuma predaje projektne prijave 
   

Obrazac R-Sm, stranica A (za sve mjesece 2013. godine) i Obrazac JOPPD za prosinac 2013. godine ukoliko se projektna 

prijava podnosi u 2014. godini, odnosno Obrazac JOPPD  (za cijelu godinu zadnje odobrenog računovodstvenog 

razdoblja) za obrte u sustavu poreza na dohodak 

   

 


