Temeljem Zaključka o sufinanciranju troškova izlagača s područja Grada Varaždina na
manifestaciji Advent u Varaždinu 2017 KLASA: 402-07/17-01/46, URBROJ: 2186/01-07/117-1 od 23. studenoga 2017. godine, Gradonačelnik Grada Varaždina objavljuje

JAVNI POZIV
ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA IZLAGAČA S PODRUČJA GRADA
VARAŽDINA NA MANIFESTACIJI ADVENT U VARAŽDINU 2017

I.
Temeljem Programa poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te
međunarodne suradnje Grada Varaždina za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019.
godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/17), a s ciljem poboljšanja gospodarskog
stanja i poticanja poduzetništva i obrtništva, Grad Varaždin dodijelit će financijska sredstva u
vidu potpora za pojedinačne nastupe poduzetnika na manifestaciji Advent u Varaždinu 2017.
II.
Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ( u daljnjem tekstu: Poziv) imaju subjekti malog
gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“
broj 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13), sa sjedištem, a obrtnici i prebivalištem na području Grada
Varaždina te Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje ima sjedište i/ili obrađuje
poljoprivredno zemljište na području Grada Varaždina.
Pod pojmom izlagač podrazumijeva se zakupoprimac koji će zakupljeni prostor
koristiti za izlaganje i prodaju proizvoda tradicijskih obrta, rukotvorina, umjetničkih djela,
nakita, igračaka, slastica, hrane pripremljene po tradicionalnim receptima, suvenira i slično te
pružanje ugostiteljskih usluga.
III.
Financijska potpora se može dodijeliti pojedinačnim izlagačima za nastup na
manifestaciji Advent u Varaždinu 2017 isključivo za zakup prostora i u druge svrhe se ne
može koristiti.
Financijska potpora se dodjeljuje izlagačima koji su zakupili prostor na prostoru
odvijanja manifestacije Advent u Varaždinu 2017 te potpisali ugovor s Turističkom
zajednicom grada Varaždina.
Prostor odvijanja manifestacije Advent u Varaždinu 2017 iz prethodnog stavka su
javne površine, trgovi i ulice povijesne jezgre grada Varaždina određene Zaključkom o
organiziranju programa, omeđene ulicom Augusta Cesarca, Alojzija Stepinca, Augusta Šenoe,
Vladimira Nazora i Stanka Vraza (do križanja s ulicom Augusta Cesarca), uključujući
Kapucinski trg i šetališta Vatroslava Jagića.
IV.
Korisnik financijske potpore može biti jedan poduzetnik koji djeluje i ima sjedište na
području Grada Varaždina i koji s financijskom potporom za koju se prijavljuje ne premašuje
maksimalni iznos svih potpora male vrijednosti, dodijeljenih tijekom razdoblja od tri fiskalne
godine, od 200.000,00 € (Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o

primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis
potpore).
V.
Neće se uzeti u razmatranje prijave:
 podnositelja koji nemaju prebivalište na području Grada Varaždina,
 ako podnositelj ima dug prema Gradu Varaždinu po bilo kojoj osnovi,
 ako podnositelj ima dug prema Državnom proračunu.
VI.
Visina financijskih potpora iznosi 50% troškova zakupa prostora neto, a najviše do
10.000,00 kuna po izlagaču.
VII.
Podnositelj zahtjeva za dodjelu financijske potpore dostavlja sljedeću dokumentaciju:
 Prijavni obrazac – AD-PO 2017,
 Izvornik potvrde Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od
30 dana),
 Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti – AD-IPMV 2017,
 Rješenje ili Izvadak iz sudskog/obrtnog registra odnosno dokaz o upisu u Upisnik
obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
 Presliku žiro računa koji glasi na podnositelja zahtjeva s istaknutim IBAN-om,
 Presliku Ugovora s Turističkom zajednicom grada Varaždina o zakupu izlagačkog
prostora,
 Presliku računa Turističke zajednice grada Varaždina na kojem je specificiran
trošak neto zakupa izlagačkog prostora na Adventu u Varaždinu 2017,
 dokaz o obavljenom plaćanju (izvodi sa žiro-računa).
VIII.
Poziv će biti otvoren 28. studenoga 2017. godine. Krajnji rok za dostavu prijava je 15.
prosinca 2017. godine do 12 sati, bez obzira na način dostave.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati o čemu će podnositelji biti
obaviješteni pisanim putem.
IX.
Prijave na Poziv dostavljaju se poštom ili osobno u pisarnicu Grada Varaždina, Trg
kralja Tomislava 1 u Varaždinu na adresu:
GRAD VARAŽDIN
Trg kralja Tomislava 1
42000 Varaždin
uz naznaku:

„Javni poziv za sufinanciranje troškova izlaganja na manifestaciji Advent u Varaždinu
2017 – NE OTVARATI“
Obrasci za prijavu na Poziv dostupni su na službenim internetskim stranicama Grada
Varaždina (www.varazdin.hr).
X.
Upravni odjel za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju Grada Varaždina
izvršit će administrativnu provjeru i analizu prijava te pripremiti prijedlog Zaključka o
ostvarivanju prava na sufinanciranje troškova izlaganja na manifestaciji Advent u Varaždinu
2017 kojeg donosi Gradonačelnik Grada Varaždina u roku od 14 dana od dana zatvaranja
Poziva.
Upravni odjel za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju Grada Varaždina
pismeno obavještava svakog podnositelja prijave o odobrenim sredstvima potpore.
XI.
Rezultati dodjele financijske potpore po ovom Pozivu, bit će objavljeni na službenim
internetskim stranicama Grada Varaždina (www.varazdin.hr).
XII.
Odobrena novčana sredstva doznačuju se jednokratno na žiroračun korisnika potpore u
roku od 10 dana od donošenja Zaključka iz točke X. ovog Poziva.
XIII.
Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Poziv, korisnik financijske potpore daje
odobrenje Gradu Varaždinu da osnovne podatke o korisniku financijske potpore objavi na
službenim internetskim stranicama Grada Varaždina i u drugim izvještajima.
XIV.
Dodatne informacije mogu se dobiti na e-mail adresi gospodarstvo@varazdin.hr ili na
telefon 042 658 020.
Prilozi:
1. Prijavni obrazac za sufinanciranje troškova izlaganja na
manifestaciji Advent u Varaždinu 2017 – AD-PO 2017
2. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti –
AD-IPMV 2017
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