
Na temelju čl. 9. Programa potpore investicijskim projektima gospodarskih subjekata na području 
Grada Sinja putem subvencioniranja kamate na kredite („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 5/14), Grad 
Sinj, dana 16. studenog 2020. godine, objavljuje  

 

NATJEČAJ 

za ostvarivanje potpore investicijskim projektima gospodarskih subjekata na području Grada 
Sinja putem subvencioniranja kamate na kredite 

 

I. 

Predmet natječaja je podnošenje prijava za ostvarivanje potpore investicijskim projektima 
gospodarskih subjekata putem subvencioniranja kamate na kredite. 

II. 

Korisnici ovog programa mogu biti: malo i srednje trgovačko društvo, obrt, OPG te fizička osoba u 
slobodnim zanimanjima, koji udovoljavaju uvjetima Programa potpore investicijskim projektima 
gospodarskih subjekata na području Grada Sinja putem subvencioniranja kamate na kredite (dalje: 
Program) i ovog Natječaja. 

III. 

Potporu može ostvariti korisnik koji nije već iskoristio najviši dopušteni iznos državne potpore. Korisnik 
mora imati:  

 prebivalište/registriranu djelatnost, kao i obavljati djelatnost na području Grada Sinja, 

 podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske, Proračunu 
Grada Sinja i zaposlenicima, 

 pozitivno poslovanje u godini koja prethodi godini prijave na ovaj Natječaj, 

 najmanje jednog zaposlenog na neodreĎeno vrijeme. 

IV. 

Prihvatljivi odobreni krediti su investicijski krediti koji moraju biti utrošeni na: 

 kupnju, izgradnju, ureĎenje ili proširenje poslovnih objekata, nabavu nove opreme ili pojedinih 
dijelova opreme, 

 modernizaciju poslovanja i očuvanje radnih mjesta. 
 

V. 
 

Visina subvencioniranog iznosa kamate može biti do 50% iznosa kamate prema otplatnom planu koja 
je plaćena u poslovnoj godini koja prethodi godini prijave na ovaj Natječaj. 
 

VI. 

Uz ispunjeni obrazac prijave za potporu podnositelj prilaže: 

 Potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi ne stariju od trideset 
dana od dana objave Natječaja 

 Dokaz o isplatama plaća zaposlenicima za razdoblje od 12 mjeseci koji prethode mjesecu u 
kojem se podnosi prijava za ostvarivanje potpore 

 Račun dobiti i gubitka za poslovnu godinu koja prethodi godini prijave na natječaj po ovom 
Programu, ovjeren od Porezne uprave kao dokaz da je isti predan 

 Preslike ugovora o radu na neodreĎeno puno radno vrijeme 

 Izjava o dobivenim potporama male vrijednosti koje je podnositelj primio tijekom prethodne 
dvije fiskalne godine, te tijekom tekuće fiskalne godine  



 Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra ne stariji od trideset 
dana od dana objave Natječaja 

 Solemnizirani Ugovor o kreditu izmeĎu korisnika kredita i kreditora (poslovne banke i/ili 
Hrvatske banke za obnovu i razvoj) 

 Potvrda Ministarstva zaštite okoliša o usklaĎenosti ulaganja s odgovarajućim minimalnim 
nacionalnim i EU standardima (za projekte koji imaju utjecaj na okoliš) 

 Dokument izdan od poslovne banke iz kojeg su vidljivi podatci o IBAN broju. 

 Potvrda o dodijeljenom osobnom identifikacijskom broju. 

 

Po potrebi Upravni odjel za prostorno ureĎenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje 
imovinom može zatražiti dodatnu dokumentaciju i obrazloženje. 

VII. 

Prijava na Natječaj se podnosi u roku od 15 dana od dana objave Natječaja, isključivo na obrascu 
prijave objavljenom uz ovaj Natječaj i to putem preporučene pošte u zatvorenoj omotnici na kojoj treba 
obvezno čitko ispisati ime/naziv i adresu pošiljatelja i istu dostaviti na adresu: 

Grad Sinj 
Dragašev prolaz 24 

21230 Sinj 
S naznakom „Prijava na Natječaj za dodjelu potpore investicijskim projektima – NE OTVARATI“ 
 
Prijave pristigle nakon isteka roka za prijavu neće se razmatrati. 
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