Temeljem članka 42. Statuta Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br.
2/21 – pročišćeni tekst) i točke 10., podtočke 10.5. Programa mjera za razvoj malog
gospodarstva, poljoprivrede i turizma na području grada Samobora za 2021. godinu (Službene
vijesti Grada Samobora br. 9/20 i 2/21) gradonačelnik grada Samobora objavljuje
JAVNI POZIV
za dodjelu potpora gospodarskim subjektima u prevladavanju poteškoća izazvanih drugim valom
epidemije COVID - 19
Predmet Javnog poziva:.
Dodjela financijskih potpora namijenjenih za pomoć gospodarskim subjektima koji obavljaju
ugostiteljsku djelatnost sa sjedištem na području grada Samobora, a kojima je sukladno „Odluci o nužnim
epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i
preporuke radi sprečavanja prijenosa bolesti COVID – 19 putem okupljanja“, od 27. studenog 2020. godine,
u potpunosti ili djelomično obustavljen rad.
Korisnici mjere:
1. Obrti i trgovačka društva koja ispunjavaju uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, a sukladno
članku 5. stavku 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN br. 85/15, 121/16, 9/18, 25/19, 98/19,
32/20 i 42/20), a koji imaju sjedište na području grada Samobora te obavljaju ugostiteljsku djelatnost
na području grada Samobora.
2. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem na području grada Samobora koja obavljaju
ugostiteljsku djelatnost, na području grada Samobora.
Visina potpore:
Potpora iznosi 5.000,00 kuna po ugostiteljskom objektu.
Potpora se isplaćuje jednokratno, temeljem odgovarajućeg Obrasca zahtjeva (ZPU-21), na IBAN
gospodarskog subjekta uz prilaganje sljedeće dokumentacije:
− preslika rješenja o upisu u obrtni/sudski registar, rješenje o upisu u Upisnik OPG-a,
− preslika zadnje prijave poreza na potrošnju; Obrazac PP-MI-PO
− Izjava o nekršenju mjera Stožera civilne zaštite RH (Izjava I.),
− Izjava o aktivnosti gospodarskog subjekta (Izjava II.),
− presliku osobne iskaznice vlasnika obrta/OPG-a/osobe ovlaštene za zastupanje,
− IBAN broj poslovnog računa.
Grad Samobor zadržava pravo izvršiti provjeru podnijetog Zahtjeva te popratne dokumentacije kao i
tražiti dostavu dodatne dokumentacije u slučaju potrebe.
Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjevi za potporu predaju se:
− putem e-maila: potpore.ugostitelji@samobor.hr
− osobno u Urudžbeni zapisnik Grada Samobora, soba 2,
− putem pošte; Grada Samobora, Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte EU, Trg
kralja Tomislava 5, 10430 Samobor
Sve s naznakom: „Prijava na dodjelu potpora – ugostitelji“.
Vrijeme trajanja Javnog poziva:
Javni poziv je otvoren do 09. travnja 2021. godine. Sredstva će se dodjeljivati do utroška sredstava
predviđenih u Proračunu Grada Samobora za 2021. godinu.
Nepotpuni i nepravodobni zahtjevi neće se razmatrati.
Zahtjevi za dodjelu potpore razmatrat će se prema redoslijedu zaprimanja te istim redoslijedom
uzimati u obradu.
Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvoj i projekte EU Grada
Samobora, Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor; na broju telefona 3327-101 ili na e-mail:
martina.delisimunovic@samobor.hr.
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