Na temelju članka 145. stavka 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01,
20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15) i glave 7. stavka
1. Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2013. - 2017. (Službeni
glasnik Grada Zagreba 4/13, 25/13, 22/14 i 2/15), gradonačelnik Grada Zagreba, 16. srpnja 2015., donosi
PRAVILNIK
o uvjetima, kriterijima i postupcima za odobravanje dodjele potpora inovatorima radi pripreme inovacija
za poduzetničko korištenje
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se pravilnikom (u daljnjem tekstu: Pravilnik) razrađuje postupak provedbe Programa poticanja
razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2013. - 2017. na način da se utvrđuju uvjeti, kriteriji
i postupak dodjele potpore inovatorima radi pripreme inovacija za poduzetničko korištenje (u daljnjem tekstu:
potpora).
Cilj provedbe ovog pravilnika je razvoj i promocija inovacija za poduzetničko korištenje i
komercijalizaciju.
Potpore koje se odobravaju i dodjeljuju na temelju ovog pravilnika smatraju se potporama male
vrijednosti.
II. KORISNICI POTPORE
Članak 2.
Potpore se dodjeljuju inovatorima (u daljnjem tekstu: korisnici) koji su podnositelji zahtjeva za zaštitu
industrijskog vlasništva ili nositelji prava industrijskog vlasništva i koji razvijaju i promoviraju inovacije za
poduzetničko korištenje sa sjedištem na području Grada Zagreba.
Korisnici potpora mogu biti mikro, mala i srednja trgovačka društva, zadruge i ustanove u vlasništvu
fizičkih osoba, obrti i djelatnosti slobodnih zanimanja.
III. NAMJENA POTPORE
Članak 3.
Potpore iz članka 1. ovog pravilnika odobravaju se za sljedeće namjene:
- stjecanje zaštite industrijskog vlasništva u zemlji i inozemstvu;
- razvoj i tehničko-tehnološku obradu inovacija;
- sufinanciranje promidžbenih aktivnosti;
- sufinanciranje analize tržišta.
Članak 4.
Stjecanje zaštite industrijskog vlasništva obuhvaća troškove postupka do priznanja patenta i registracije
industrijskog dizajna i žiga u Republici Hrvatskoj, odnosno troškove povezane s pokretanjem postupka
međunarodne zaštite industrijskog vlasništva, za inovacije za koje je zatražena potpora.
Razvoj i tehničko-tehnološka obrada inovacija obuhvaća sve faze procesa razvoja inovacije do proizvoda
pripremljenog za tržište.
Sufinanciranje promidžbenih aktivnosti u cilju razvoja inovacije, obuhvaća troškove izlaganja na
sajmovima, troškove izrade promidžbenog materijala, marketing i druge promidžbene troškove.
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Sufinanciranje analize tržišta obuhvaća troškove analize o mogućnostima plasmana inovacije na tržište
izrađene od strane registriranog poslovnog subjekta.
Članak 5.
Potpore iz članka 1. ovog pravilnika neće se odobriti za inovacije:
- za koje nije pokrenut postupak zaštite industrijskog vlasništva ili u slučaju da je postupak pokrenut, ali
je rješenjem Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo prijava odbačena ili je odbijen zahtjev za zaštitu
industrijskog vlasništva;
- za koje je potpora za istu namjenu već bila odobrena;
- koje su razvijene do razine gotovog proizvoda i koje se na tržištu nalaze u velikim serijama;
- po isteku pet ili više godina od zadnje odobrene potpore za tu inovaciju.
IV. KRITERIJI ZA ODOBRAVANJE POTPORA
Članak 6.
Izbor inovacija za koje će se odobriti potpore obavlja se prema sljedećim kriterijima:
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BODOVI
A

OCJENA DOKUMENTACIJE ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG
VLASNIŠTVA (patenti, industrijski dizajn, žig) - bodovi se mogu zbrajati
Inovacija se temelji na važećem pravu industrijskog vlasništva u inozemstvu
Inovacija se temelji na važećem pravu industrijskog vlasništva u Republici Hrvatskoj
Pokrenut postupak za međunarodnu zaštitu industrijskog vlasništva
Inovacija je zaštićena kao konsenzualni patent u Republici Hrvatskoj
Prijava inovacije objavljena u Glasniku DZIV
Pokrenut postupak za zaštitu industrijskog vlasništva u Republici Hrvatskoj

10
8
6
5
4
2

B.1.
a)
b)
c)

POKAZATELJI IZGLEDA ZA KOMERCIJALIZACIJU INOVACIJE - bodovi
pod a) i b) se mogu zbrajati
TRŽIŠNA POZICIJA
Inovator proizvodi i uspješno plasira inovacije na strano tržište
Inovator proizvodi i uspješno plasira inovacije na tržište RH
Inovator uspješno komercijalizira inovacije

20
15
10

B.2.
a)

USKLAĐENOST S NORMAMA
Inovacija je ispitana i kakvoća odgovara hrvatskim normama ili normama EU-a

10

B.3.
a)
b)
c)

STUPANJ RAZVITKA INOVACIJE
Probna serija na tržištu
Izrađena probna serija
Izrađen prototip

10
7
4

OSVOJENE NAGRADE I PRIZNANJA NA DOMAĆIM I INOZEMNIM
IZLOŽBAMA INOVACIJA - bodovi se mogu zbrajati
na inozemnim izložbama
na izložbama u Republici Hrvatskoj

10
5

a)
b)

EKOLOŠKA PODOBNOST I ENERGETSKA PRIHVATLJIVOST
INOVACIJE - bodovi se mogu zbrajati
Inovacija je iz područja zaštite okoliša
Inovacija je iz područja učinkovitog korištenja energije ili obnovljivih izvora energije

5
5

E
a)

TEHNIČKA SLOŽENOST INOVACIJE
Rješenje je tehnički ili tehnološki složeno

10

F
a)
b)
c)
d)

CILJNA SKUPINA* - bodovi se mogu zbrajati
žena
mladi do 30 godina
osoba s invaliditetom
pripadnik romske nacionalne manjine

2
2
2
2

a)
b)
c)
d)
e)
f)
B

C
a)
b)
D

(*Ako je pravna osoba koja je podnositelj zahtjeva za dodjelu potpora u vlasništvu više od 51%: žena, mladih do
30 godina, osobe s invaliditetom ili pripadnika romske nacionalne manjine)
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Pojedinačni iznos potpore koju korisnici ostvaruju temeljem navedenih kriterija izračunava se umnoškom
ukupnog broja bodova i vrijednosti boda, odnosno najviše do traženog iznosa potpore. Vrijednost boda predstavlja
odnos ukupno osiguranih sredstava u proračunskoj godini i ukupnog broja bodova.
Najniži iznos potpore je 10.000,00 kuna, a najviši 40.000,00 kuna.
Potpore se dodjeljuju za godinu za koju je natječaj raspisan.
Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo za jednu inovaciju u istoj kalendarskoj godini.
Sredstva za iznos poreza na dodanu vrijednost dužan je osigurati korisnik potpore.
V. POSTUPAK ODOBRAVANJA POTPORA
Članak 7.
Za provedbu postupka odobravanja potpora gradonačelnik Grada Zagreba (u daljnjem tekstu:
gradonačelnik) osniva Savjet za potpore inovatorima (u daljnjem tekstu: Savjet).
Savjet ima predsjednika i dva člana u sastavu:
- predstavnik Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo - predsjednik;
- predstavnik Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo - član;
- predstavnik Razvojne agencije Zagreb - TPZ d.o.o. - član.
Savjet se sastaje najmanje jednom godišnje na sjednicama Savjeta, a prema odluci i na poziv članova
Savjeta mogu prisustvovati i drugi sudionici.
Stručno-administrativne poslove za Savjet obavlja Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo (u
daljnjem tekstu: Ured) i Razvojna agencija Zagreb - TPZ d.o.o. (u daljnjem tekstu: Razvojna agencija).
Članak 8.
Potpore se dodjeljuju na temelju provedenog javnog natječaja primjenom kriterija propisanih ovim
pravilnikom.
Gradonačelnik odlučuje o raspisivanju i objavi javnog natječaja za dodjelu potpora inovatorima koji
razvijaju i promoviraju inovacije za poduzetničko korištenje (u daljnjem tekstu: javni natječaj).
Obavijest o objavi javnog natječaja objavljuje se u dnevnom tisku, a tekst javnog natječaja s pripadajućim
obrascima, na web-stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr), Razvojne agencije (www.raza.hr i
www.plaviured.hr).
Obavijest o objavi javnog natječaja sadržava podatke o predmetu natječaja, mjestu objave natječaja, roku
podnošenja zahtjeva te po potrebi i druge podatke.
U natječaju se objavljuju uvjeti i kriteriji i postupak za odobravanje potpora u skladu s odredbama ovoga
pravilnika te popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz zahtjeve za odobravanje potpore.
Zahtjev za odobravanje potpore podnosi se Razvojnoj agenciji, na obrascu Zahtjev za dodjelu potpore
inovatorima, koji se nalazi na web-stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr) i Razvojne agencije (www.raza.hr
i www.plaviured.hr).
Članak 9.
Uz zahtjev za odobravanje potpore prilaže se sljedeća dokumentacija:
- preslika registracije pravne osobe;
- preslika dokaza o zatraženoj ili dodijeljenoj zaštiti industrijskog vlasništva;
- preslika ponuda ili računa s dokazom o izvršenom plaćanju za svaku pojedinu namjenu za koju se traži
potpora;
- dokaz o izrađenoj analizi tržišta;
- opis tehničkog rješenja, namjene, načina i mjesta primjene inovacije;
- pokazatelji o izgledima tržišne realizacije inovacije i uspjeha komercijalizacije ranijih inovacija;
- preslika priznanja, diploma i nagrada dodijeljenih na domaćim i inozemnim izložbama/sajmovima;
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- pisana izjava o korištenim potporama male vrijednosti;
- pisana izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih društava;
- preslika dokaza o pripadnosti pojedinoj ciljnoj skupini (osobna iskaznica, izjava o pripadnosti romskoj
nacionalnoj manjini, preslika rješenja nadležne ustanove za osobe s invaliditetom civilnih i vojnih
invalida);
- potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu (original ne stariji od
30 dana od dana podnošenja zahtjeva);
- potvrda trgovačkog društva Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Zagreb, Savska cesta 1,
o nepostojanju duga prema Gradu Zagrebu (original ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva);
- preslika ugovora o otvaranju poslovnog računa (IBAN transakcijski račun);
- dokaz o pravu na korištenje patenta;
- preslika dokaza iz kojeg je vidljiv udio vlasništva u pravnoj osobi ako pravna osoba ima više osnivača;
- financijska izvješća.
Zahtjev za odobravanje potpore mora sadržavati sve podatke i dokumentaciju određenu natječajem i ovim
pravilnikom.
Članak 10.
Razvojna agencija obrađuje podnesene zahtjeve s pripadajućom dokumentacijom i izrađuje Prijedlog liste
inovatora za dodjelu potpora ocjenjujući inovacije prema kriterijima navedenim u članku 6. ovoga pravilnika.
Prijedlog liste inovatora za dodjelu potpora, sa zahtjevom inovatora i pripadajućom dokumentacijom,
dostavlja se Savjetu.
Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo priprema sjednicu Savjeta.
Savjet na sjednici ocjenjuje inovacije prema kriterijima navedenim u članku 6. ovoga pravilnika, utvrđuje
Prijedlog liste inovatora za dodjelu potpora te ju dostavlja gradonačelniku.
Podnositelji zahtjeva prema potrebi mogu biti pozvani na predstavljanje inovacije na sjednici Savjeta.
Gradonačelnik na prijedlog Savjeta utvrđuje Listu inovatora za dodjelu potpora i odobrava iznose potpora.
Utvrđena lista inovatora iz stavka 6. ovoga članka upućuje se Razvojnoj agenciji radi daljnje realizacije.
Lista iz stavka 6. ovog članka će biti objavljena na web-stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr),
Razvojne agencije (www.raza.hr) i (www.plaviured.hr), a sadržava podatak o:
- korisniku potpore;
- inovaciji;
- iznosu potpore.
Korisnici potpore s liste iz stavka 6. ovog članka će biti pisano obaviješteni o dodjeli potpore.
Podnositelje zahtjeva onih što su nepotpuni i nepravovremeni, onih što nisu podneseni na propisan način,
onih koji ne ispunjavaju uvjete, Savjet će pisano obavijestiti o neuvrštavanju na Listu.
Članovi Savjeta te druge osobe koje obavljaju poslove povezane s potporama inovatorima dužni su
informacije, podatke i znanja koja steknu o inovaciji čuvati u strogoj tajnosti.
Članak 11.
Razvojna agencija organizira i operativno provodi realizaciju financijske potpore inovatoru uvrštenom na
Listu inovatora za dodjelu potpora.
Potpore iz stavka 1. ovoga članka realiziraju se na temelju ugovora o korištenju potpore, što ga sklapaju
Razvojna agencija i korisnik.
Prilikom sklapanja ugovora korisnik prilaže bjanko zadužnicu kao sredstvo osiguranja u slučaju
nenamjenskog korištenja potpore ili u slučaju nepridržavanja obveza iz ugovora iz stavka 2. ovog članka.
Razvojna agencija provodi kontrolu namjenskog korištenja sredstava i jednom godišnje dostavlja Savjetu
i Uredu izvješće o utrošenim sredstvima i ostvarenim rezultatima.
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VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za odobravanje potpora
inovatorima (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/14).
Članak 13.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.
KLASA: 302-01/15-02/31
URBROJ: 251-03-02-15-2
Zagreb, 16. srpnja 2015.
Gradonačelnik
Grada Zagreba
Milan Bandić, dipl. politolog, v.r.
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