PITANJA I ODGOVORI (20. 11. 2018.)
Pitanje

Odgovor

Molim vas točan odgovor vezan uz prihvatljivog prijavitelja. U
Uputi piše: "Prihvatljivi prijavitelj na ovaj poziv je:

Korisnik potpore može biti isključivo mikropoduzeće
sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Za definiranje
mikropoduzeća se primjenjuju kriteriji Europske
komisije. Poduzeće je svaki subjekt koji se bavi
ekonomskom djelatnošću, bez obzira na njegov
pravni oblik (trgovačko društvo, zadruga, udruga,
obrt, OPG, …) . Vodič za korisnike o definiciji malih i
srednjih poduzeća je dostupan na
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/

• subjekt koji u trenutku prijave jest mikropoduzeće
• osoba koja nema poduzeće (odn. nije poduzeće) u trenutku
prijave projekta, pod uvjetom da u razdoblju do potpisivanja
ugovora o potpori, osnuje i registrira poduzeće i postane član
skupštine/suvlasnik ili vlasnik poduzeća. Poduzeće će biti
korisnik potpore."
U vašim odgovorima sam našla gdje pišete da je prihvatljiv
prijavitelj i fizička osoba koja obavlja poduzetničku djelatnost
kroz OBRT, OPG, SAMOSTALNA DJELATNOST.

Dakle, svi oblici poduzeća, uključujući i obrt su
prihvatljivi korisnici.

Ako prijavitelj fizička osoba ima registriranu i obavlja djelatnost
kroz Obrt (paušalac) te nema namjeru registrirati poduzeće TRGOVAČKO DRUŠTVO, da li je prihvatljiv prijavitelj. Ako je,
kako će onda poduzeće biti korisnik potpore kada u tom
slučaju korisnik može biti samo fizička osoba.
Htjela bih pokrenuti svoj obrt koji bi se bavio ….
Interesira me da li mogu konkurirati na vašem natječaju Pokreni nešto svoje.

Na natječaj su prihvatljiva poduzeća bez obzira na
sektor i djelatnosti.

U 03/2018 osnovali smo tvrtku za …

Prihvatljiva je kupnja nove i rabljene opreme.

Zanima me da li možemo aplicirati za navedenu potporu kako
bismo tim sredstvima kupili rabljeni stroj …? Stroj bismo kupili
u inozemstvo vrlo vjerojatno preko on line dražbe na kojoj se
navedeni strojevi prodaju zbog nižih cijena navedenih strojeva
nego u HR. Također, da li je važno da stroj kojega kupujemo
bude u vlasništvu pravne osobe ili je prihvatljiva i kupnja stroja
u vlasništvu fizičke osobe?

Aktivnosti projekta moraju biti provedene u
Republici Hrvatskoj te projekt mora imati utjecaj u
Republici Hrvatskoj. Opravdanost eventualnih
aktivnosti i/ili troškova van Republike Hrvatske
potrebno je obrazložiti.
Da bi trošak bio prihvaćen, oprema mora biti
kupljena od strane poduzeća koje je korisnik
potpore i mora ostati u vlasništvu poduzeća za
vrijeme amortizacijskog vijeka opreme.
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