15.07.2020.
U uputama Programa sufinanciranja gospodarskih projekata u Vukovaru 2020. kao uvjet za
podnošenje prijave navodi se da prijavu mogu podnijeti poduzetnici:
- koji su pozitivno poslovali u 2019. godini, odnosno koji sukladno zadnjem
raspoloživom financijskom izvješću nisu u gubitku (za trgovačka dokazuje se GFI-em, a za
obveznike poreza na dohodak preslikom Prijave poreza na dohodak za prethodnu poslovnu
godinu) osim poduzetnika početnika.
Da li se taj uvjet odnosi i na povezane tvrtke prijavitelja, tj. da li i povezane tvrtke moraju
poslovati pozitivno, s obzirom da se traži dokumentacija vezano za rezultate poslovanja i za
povezane tvrtke?

Odgovor: Da

Također, u pozivu se definira iznos i intenzitet potpore ovisno o skupini korisnika, da li se u
tom slučaju gledaju povezane tvrtke sa svim zaposlenim osobama, npr. prijavitelj ima 6
zaposlenih dok povezana tvrtka ima 10 zaposlenih koja također obavlja djelatnost na
području grada Vukovara. Da li onda mogu predati prijavu za bespovratnu potporu koja se
dodjeljuje skupini korisnika koja zapošljava 10 i više radnika u okviru ovog poziva?
Odgovor: Prihvatljivost prijavitelja opisana je u javnom pozivu točka 4. i točka 5.

20.07.2020.
Pitanje je vezano za zahtjev za financiranje obrtnih sredstava vukovarskih poduzetnika u
poteškoćama uslijed proglašenja epidemije bolesti COVID 19. Radi se o dokumentu Javnog
poziva za bespovratna sredstva , konkretno točka 6 b) Javnog poziva gdje nam nije jasno
ukoliko kao dokaze za (pokrivanje utrošenih obrtnih sredstava za tromjesečno razdoblje)
tražena sredstva priložimo račune dobavljača, odnose li se ti računi dobavljača na prošlu
2019. godinu i moraju li oni biti u rasponu od tri uzastopna mjeseca i može li to biti više
dobavljača.
Odgovor: Sukladno točki 17. objavljenoga javnog poziva „ugovorno tijelo ne može davati
prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova..“

22.07.2020.
Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara objavio je natječaj za program sufinanciranja
gospodarskih projekata u 2020.g.. Iz navedenih podataka zaključujemo kako iznos potpore
može iznositi 15% ili 30% prihvatljivih troškova projekta ovisno o ulaganjima.Nas zanima da li
se može dobiti potpora, odnosno da li se može predati zahtjev za planirano ulaganje vlastitih
sredstava u svrhu proširenja djelatnosti, kupnja građevinskog zemljišta i gradnja objekta za
turistički najam ili smještaj vlastitih radnika u radu na terenu.Prošlu godinu nismo predavali
zahtjev za potpore grada Vukovara tako da nemamo račune koje bismo naveli, a vlastita
sredstva koja namjeravamo ulagati u projekat bi pravdali sa kupoprodajnim ugovorom koji
ćemo sklopiti jer nemamo ponudu za isti.Radi se o obrtu koji je u porezu na dohodak, što
znači da bi nekretnina glasila na vlasnika obrta kao fizičku osobu.
Molimo Vas koju dokumentaciju bi trebali pribaviti i dostaviti i da li imamo pravo na temelju
navedenoga na poticaj s obzirom da ulaganje tek namjeravamo ostvariti (za navedeno
nemamo račune ni ponudu).Obrt je otvoren 2014.g. i nije nikada bio u blokadi te ima 4
zaposlena djelatnika.
Odgovor: Sukladno točki 17. objavljenoga javnog poziva „ugovorno tijelo ne može davati
prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova..“

