PITANJA I ODGOVORI (31. 10. 2017.)
Pitanje

Odgovor

Zanima me navode li se u proračunu puni
iznosi s PDV-om ili bez PDV-a.

Razlikujemo 2 slučaja:
Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv trošak u slučaju
da korisnik potpore (poduzeće) ima mogućnost povrata PDV-a.
PDV je prihvatljiv trošak u slučaju da korisnik (poduzeće) nema
mogućnost povrata PDV-a.

Interesira me da li je moguće uz tekstualni
opis projekta prijave u prvom krugu priložiti i
grafički prilog vezan za projekt ?

Sva polja u prijavnici su tekstualna. Nije moguće priložiti dodatnu
datoteku.

Planiram u toku studenoga ove godine
otvoriti svoje poduzeće u kojem bih bila
jedina zaposlena osoba. Moje poduzeće će se
baviti (…). Da li se mogu prijaviti na natječaj
"Pokreni nešto svoje" iako ću krenuti sa
poslovanjem prije nego što se objave
rezultati natječaja?

Možete.
Ako u trenutku prijave budete imali osnovano poduzeće, možete se
prijaviti kao poduzeće. Ako u trenutku prijave nećete imati osnovano
poduzeće, možete se javiti kao osoba. Poduzeće koje ćete osnovati u
međuvremenu (možete osnovati i krenuti s poslovanjem i prije objave
rezultata) može biti korisnik potpore.

Moj najveći trošak je kupnja (…) koju će
izraditi drugo poduzeće, da li mogu tražiti
poticaj za taj trošak?

Možete. Angažiranje vanjskih dobavljača je prihvatljiv trošak.

Također me zanima koje su moje obveze u
slučaju da ostvarim poticaj (da li postoje
određeni uvjeti koji se moraju ispuniti kao što
su minimalni predviđeni prihodi, redovito
dostavljanje propisane dokumentacije i sl.)

Osnovni uvjeti uspješne provedbe projekta su
ispunjenje rezultata projekta koje navedete u projektnoj prijavi i
koji će biti sastavni dio ugovora o potpori;
trošenje sredstava u skladu s planiranim proračunom projekta;
poštivanje rokova i načina izvještavanja.
U slučaju neplaniranih pojava ili rizika (prilika ili prijetnji) za vrijeme
provedbe projekta, omogućavamo promjene u planiranim rezultatima
kao i promjene proračuna.

Što ako poslovanje neće ići u planiranom
smjeru prihoda, da li postoje određeni
"penali"?

Prihodi poduzeća nisu predmet ugovora o potpori, niti se ne prate u
okviru potpore. Prati se ostvarenje rezultata projekta i namjensko
trošenje sredstava.
Ako korisnik sredstava ne producira planirane rezultate koji će biti
sastavni dio ugovora, razmjerni dio sredstava će biti obavezan vratiti
ACT Grupi. Korisnik će trebati vratiti i sredstva koje je utrošio, a nisu
prihvaćena zbog nepridržavanja pravila natječaja i/ili ugovora o
potpori (npr. neprihvatljivi troškovi, troškovi koji nisu navedeni u
proračunu projekta, troškovi za koje nedostaje dokumentacija, itd.).
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