JAVNI POZIV
gradovima i općinama Splitsko-dalmatinske županije za podnošenje zahtjeva za bespovratna
sredstva iz Programa poticanja izgradnje poduzetničkih zona u Splitsko-dalmatinskoj županiji
za 2015.
Pozivatelj: Splitsko-dalmatinska županija
Objavljeno: 13. travnja 2015.
Rok za prijavu: do iskorištenosti sredstava
Iznos sredstava: sredstva osigurana iz proračuna županije
Visina sufinanciranja: prema procjeni
PREDMET JAVNOG NATJEČAJA
Programom se odobravaju sredstva za sufinanciranje izgradnje postojećih poduzetničkih zona i
osnivanje novih poduzetničkih zona u gradovima i općinama u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2015.
godini, koja su na svojim predstavničkim tijelima donijela odluku o formiranju novih poduzetničkih zona
ili odluku o nastavku aktivnosti za već formirane zone.
IZNOS SREDSTAVA, INTENZITET POTPORE I NAČIN ISPLATE
Prigodom odobravanja sredstava za sufinanciranje zone, vodit će se računa o bržem gospodarskom
rastu, zapošljavanju, korištenju domaćih resursa, supstitucija uvoza, ekološkoj prihvatljivosti ulaganja,
a osobito o sljedećem:
a) osiguranju dijela financijskih sredstava iz vlastitih proračuna gradova i općina nositelja
izgradnje
b) osiguranje tehničke, financijske i druge potpore zoni
c) ukupne vrijednosti ulaganja u zonu, dosadašnjih ulaganja i ostvarenih rezultata, broju
poduzetnika, broju zaposlenih i dr.
d) planiranim novim ulaganjima, povećanju broja korisnika zone i povećanju zapošljavanja
e) davanju dodatnih pogodnosti poduzetnicima prigodom ustupanja zemljišta, odnosno
djelomično oslobađanje lokalnih poreza, doprinosa i sl.
Pored nabrojenih uvjeta, prigodom utvrđivanja visine potpore, vodit će se računa o sljedećim
elementima:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

vrsti, veličini i značenju zone za lokalnu sredinu i regiju,
broju postojećih i budućih poduzetnika i zaposlenih kod poduzetnika,
fazi pripremljenosti zone (urbanistički, zemljišno, infrastrukturno i dr.)
rokovima i dinamici gradnje
ukupnoj vrijednosti projekta zone
dosadašnjim ulaganjima u zonu
planiranim ulaganjima u zonu u razdoblju 2015.-2016.,
ostalim uvjetima (zone uz autocestu, područja posebne državne skrbi, otoci i dr.).

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI
Gradovi i općine s područja Splitsko-dalmatinske županije
Za sva dodatna pitanja i informacije kontaktirajte nas na: info@gwconsulting.hr
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