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Na temelju Plana poslovanja donesenog za 2018. godinu Hrvatska gospodarska komora
(HGK) raspisuje
NATJEČAJ
za dodjelu vaučera „OSVOJI NOVA TRŽIŠTA“ – ZND / Azerbajdžan
1. PREDMET NATJEČAJA
Predmet ovog natječaja je dodjela vaučera u vrijednosti od 10.000,00 kuna (s uračunatim
PDV-om) za potrebe sufinanciranja troškova sudjelovanja prijavitelja u posjeti hrvatskog
gospodarskog izaslanstva Azerbajdžanu u organizaciji HGK koja će se organizirati od 4. do
7. prosinca 2018.
Ukupan iznos predviđenih sredstava za provedbu ovog natječaja iznosi 100.000,00 kuna.
2. PRIJAVITELJI NA NATJEČAJ
Pravo sudjelovanja na ovom natječaju imaju trgovačka društva, članice HGK registrirane u
Republici Hrvatskoj koja zadovoljavaju sljedeće kriterije prihvatljivosti:
-
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prijavitelj ima najmanje jednog zaposlenika u 2017. godini, na temelju broja godišnjih
jedinica rada;
prijavitelj je za 2017. godinu podnio financijska izvješća Financijskoj agenciji;
prijavitelj je mikro, mali ili srednji poduzetnik1;
prijavitelj obavlja djelatnosti po NKD-u:
• Informacije i komunikacije (NKD Područje J osim odjeljaka 59, 60 i 61);
prijavitelj nije u poteškoćama2;
prijavitelj nije u postupku stečaja3 ili postupku likvidacije;

Sukladno definiciji MSP-ova u Prilogu I Uredbe Komisije (EU) 651/2014
Sukladno članku 1, točki 7 Uredbe o općem skupnom izuzeću u području državnih potpora: Uredba Komisije
br. 800/2008 od 06. kolovoza 2008. kojom se određene kategorije potpora proglašavaju usklađenima sa
zajedničkim tržištem pri primjeni članaka 87. i 88. Ugovora
3 Sukladno odredbama Stečajnog zakona (NN br. 44/96, 22/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12)
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-

prijavitelj nije u postupku predstečajne nagodbe4;
prijavitelj ima ispunjene 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;
prijavitelj ima podmirene obveze prema HGK;
prijavitelji kojima je izdan vaučer neće od nadležnog tijela niti od jedinica lokalne i
regionalne samouprave zahtijevati povrat istih troškova ili će zahtjev za povrat
troškova umanjiti za iznos dodijeljen vaučerom.

3. DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA
Prijavitelj zadovoljavanje kriterija navedenih u članku 2. dokazuje:
1. Izjavom prijavitelja koja je sastavni dio prijavnog obrasca
Potpisom prijavnog obrasca kao sastavnog dijela ovog natječaja prijavitelj garantira
za istinitost podataka navedenih u prijavnom obrascu. Ukoliko se naknadnom
provjerom utvrdi da su podaci navedeni u prijavnom obrascu neistiniti, HGK zadržava
pravo ne izvršiti isplatu vaučera.
2. Skeniranom potvrdom Porezne uprave RH o nepostojanju dugovanja, ne starijom od
30 dana.
4. NAMJENA VAUČERA
Vaučerima iz ovog natječaja sufinancirat će se troškovi sudjelovanja predstavnika prijavitelja
(avio prijevoz i smještaj) u posjeti hrvatskog gospodarskog izaslanstva Azerbajdžanu u
organizaciji HGK, a koja će se organizirati u razdoblju od 4. do 7. prosinca 2018. te će
prijavitelj sudjelovati u programu gospodarskog izaslanstva u organizaciji HGK.
Cilj dodjele vaučera je potaknuti sudjelovanje MSP-ova u odlaznim delegacijama na
strateška izvozna tržišta kako bi im se dala potpora u stvaranju izvoznih mogućnosti na
dalekim, netradicionalnim tržištima.
5. PRIJAVNI OBRAZAC
Prijavni obrazac sastavni je dio ovog natječaja.
Prijavni obrazac nalazi se na web stranici HGK, www.hgk.hr.
6. POSTUPAK PRIJAVE NA NATJEČAJ
Prijava na ovaj natječaj obavlja se dostavom u potpunosti ispunjenog, potpisanog i pečatom
ovjerenog prijavnog obrasca i skenirane potvrde Porezne uprave RH o nepostojanju
dugovanja, isključivo elektronskim putem na e-mail adresu eoi@hgk.hr.
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Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN br. 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13)
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Prijave se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja, pri čemu se u obzir uzima dan, sat i
minuta zaprimanja prijave.
7. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijava je od 08. do 15. studenoga 2018., a može biti i kraći u slučaju
ranijeg iskorištenja sredstava.
Prijave pristigle izvan naznačenog roka neće se razmatrati.
8. DODJELA VAUČERA
Sukladno vremenu zaprimanja prijavnog obrasca, a nakon utvrđivanja prihvatljivosti
prijavitelja, HGK kreira listu potencijalnih korisnika vaučera.
Prvih 10 prihvatljivih prijavitelja dobit će Obavijest o prihvaćanju prijave za dodjelu vaučera
te će im, nakon njihove potvrde konačnog sudjelovanja u delegaciji, biti dodijeljen vaučer
„Osvoji nova tržišta“ – ZND / Azerbajdžan u elektronskom obliku.
Ukoliko se prilikom provjere dokumentacije utvrdi da je više prijavitelja vlasnički povezano,
vaučer će se dodijeliti onom trgovačkom društvu koje je prvo dostavilo prihvatljivu prijavu na
ovaj natječaj.
Prijavitelji od rednog broja 11. do 15. bit će stavljeni na rezervnu listu, o čemu će biti
informirani putem Obavijesti o uvjetnom prihvaćanju prijave za dodjelu vaučera. Prijavitelji s
rezervne liste mogu se plasirati na listu prihvatljivih korisnika vaučera, ukoliko se na njoj iz
bilo kojeg razloga oslobodi mjesto.
Prijaviteljima od rednog broja 16. nadalje, prijaviteljima koji nisu udovoljili kriterijima ovog
natječaja, kao i prijaviteljima koji su se prijavili nakon zaključivanja natječaja, dostavit će se
Obavijest o odbijanju prijave s pripadajućim obrazloženjem.
HGK će izdati sve obavijesti u roku od 5 radnih dana od dana zatvaranja natječaja.
9. ISPLATA VAUČERA
Isplata vaučera može se izvršiti tek po realizaciji događaja za koji je vaučer namijenjen,
temeljem zahtjeva za isplatu vaučera koji se dostavlja na e-mail adresu: eoi@hgk.hr.
Zahtjev za isplatu treba sadržavati sljedeće:
 Zahtjev za isplatu, potpisan i pečatom ovjeren od strane nositelja vaučera (nije
propisana forma)
 Račun ili presliku računa za avio kartu te smještaj predstavnika prijavitelja na
predmetnom putovanju u Azerbajdžan
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Vaučer „Osvoji nova tržišta“ – ZND / Azerbajdžan, u elektronskom obliku
Izvještaj o sudjelovanju u kojem se navode sastanci na kojima su sudjelovali,
odnosno kontakti koje su ostvarili (nije propisana forma).

Po zaprimanju zahtjeva, izvršit će se dodatna provjera je li predstavnik prijavitelja sudjelovao
u posjetu hrvatske gospodarske delegacije Azerbajdžanu prema potpisnoj listi članova
delegacije koju će pripremiti HGK. U slučaju ne prisustvovanja predstavnika nositelja
vaučera, donijet će se odluka o ne dodjeljivanju sredstava nositelju vaučera.
Isplata vaučera vrši se u roku od 10 radnih dana od dana dostave kompletne dokumentacije.
Zahtjevi za isplatu vaučera moraju se dostaviti u HGK najkasnije do 21. prosinca 2018.
godine.
10. OSTALE ODREDBE
Prijavitelj tijekom 2018. godine može ostvariti pravo na dodjelu jednog vaučera, pri čemu se
u obzir uzimaju svi natječaji za dodjelu vaučera Osvoji nova tržišta koje raspisuje HGK (do
sada su dodijeljeni vaučeri Osvoji nova tržišta – Latinska Amerika, Kanada, UAE, NR Kina).
Sve odluke iz ovog natječaja donosi Povjerenstvo imenovano do strane predsjednika HGK.

PREDSJEDNIK HGK
Luka Burilović v.r.
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PRIJAVNI OBRAZAC
za dodjelu vaučera „OSVOJI NOVA TRŽIŠTA“ – ZND / Azerbajdžan
(prijavni obrazac dostaviti isključivo na e-mail: eoi@hgk.hr)
Ime/naziv prijavitelja
Adresa
OIB
Telefon/faks
Osoba ovlaštena za zastupanje/
direktor/predsjednik Uprave
Predstavnik prijavitelja koji će
sudjelovati u izaslanstvu
Kontakt osoba
E-mail kontakt osobe
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća5
Glavna djelatnost tvrtke po NKD-u
Godina osnivanja

Ukratko navesti interes za
suradnjom na tržištu Azerbajdžana
Vaše dosadašnje iskustvo
poslovanja na tržištu Azerbajdžana

5

prema Definiciji malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014
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Izjave prijavitelja

DA

NE

Prijavitelj ima najmanje jednog zaposlenika u 2017. godini, na temelju broja
godišnjih jedinica rada.
Prijavitelj je podnio GFI za 2017. godinu.
Poduzeće je u 100% vlasništvu pravne ili fizičke osobe.
Ima li određeno poduzeće ili skupina poduzeća udio u vlasničkoj strukturi i
glasačkim pravima Vaše tvrtke koji je manji od 25%?
Ima li Vaše poduzeće udio u vlasničkoj strukturi i glasačkim pravima drugog
poduzeća ili skupine poduzeća koji je manji od 25%?
Ima li određeno poduzeće ili skupina poduzeća udio u vlasničkoj strukturi i
glasačkim pravima Vaše tvrtke koji nije manje od 25%, a ne prelazi 50%?
Ima li Vaše poduzeće udio u vlasničkoj strukturi i glasačkim pravima drugog
poduzeća ili skupine poduzeća koji nije manji od 25%, a ne prelazi 50%?
Ima li određeno poduzeće ili skupina poduzeća udio u vlasničkoj strukturi i
glasačkim pravima Vaše tvrtke koji prelazi 50%?
Ima li Vaše poduzeće udio u vlasničkoj strukturi i glasačkim pravima drugog
poduzeća ili skupine poduzeća koji prelazi 50%?
Prijavitelj izjavljuje da ne spada u kategoriju poduzetnika u poteškoćama.
Prijavitelj izjavljuje da nije u postupku stečaja ili postupku likvidacije.
Prijavitelj izjavljuje da nije u postupku predstečajne nagodbe.
Prijavitelj ima ispunjene 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.
Prijavitelj ima podmirene obveze prema Hrvatskoj gospodarskoj komori.
Prijavitelj neće od nadležnog tijela niti od jedinica lokalne i regionalne
samouprave zahtijevati povrat istih troškova ili će zahtjev za povrat troškova
umanjiti za iznos dodijeljen vaučerom.
Za točnost izjava i svih podataka danih u ovom obrascu, svojim potpisom jamči:
Ime i prezime odgovorne osobe

Žig i potpis

Mjesto i datum
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Napomena:
Prikupljeni podaci su obvezujuće prirode te služe HGK kako bi procijenila prihvatljivost korisnika vaučera HGK.
Za točnost podataka garantira tvrtka koja popunjava obrazac. HGK se obvezuje da će sve podatke prikupljene
kroz ovaj obrazac čuvati kao poslovnu tajnu te da ih neće prosljeđivati trećim osobama. Potpisnik svojim
potpisom potvrđuje da je upoznat s činjenicom da će sve odluke HGK donesene temeljem netočnih ili neistinitih
podataka biti proglašene nevažećim te da u takvim slučajevima HGK nema niti ne snosi nikakvu materijalnu
obvezu.
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