Ive Čače 8, HR-22211 Vodice

Mjesto za biljeg
(20,00 kn)

www.grad-vodice.hr | tel 022 444 900 | fax 022 444 920

Zahtjev za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima / zadrugama
/ Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima / nositeljima oznake HOP
I. Podnositelj zahtjeva
Naziv:
Odgovorna osoba:
Prebivalište / sjedište:
OIB:
Mobitel / telefon:
E-mail:
IBAN:

II. Podaci o investiciji
Iznos tražene potpore (kn):
Ukupna vrijednost investicije (kn):
Detaljni opis investicije:

(poboljšanje uvjeta rada u radionici / poslovnom prostoru, financiranje troškova nabave novih strojeva, opreme i alata, edukacije vlasnika, zaposlenih i naučnika, izlaganje na specijaliziranim sajmovima, izrada promidžbenog materijala, financiranje godišnjih troškova energenata i obveza
prema Gradu Vodice (električna energija, voda, odvodnja, telefon, odvoz smeća, komunalna naknada, porez na tvrtku, spomenička renta, zakup
poslovnog prostora, prirez porezu na dohodak), stjecanje uvjerenja o statusu tradicijskog/umjetničkog obrta/znak oznake HOP)

OBRAZAC G-5

Grad Vodice
Upravni odjel za gospodarstvo,
imovinu i prostorno planiranje

Detaljni opis investicije:

IZJAVA ODGOVORNE OSOBE PODNOSITELJA ZAHTJEVA:
Svojim potpisom jamčim da sam pažljivo pročitao i ispunio obrazac i da su podaci navedeni u obrascu istiniti.
Mjesto:
Prilozi uz zahtjev:
1. preslika obrtnice/registracije
2. preslika osobne iskaznice vlasnika
3. Izjava vlasnika o izradi proizvoda na tradicijski način
korištenjem stare tehnologije ili ručnim radom
4. opis proizvoda s fotografijama
5. Ispunjena izjava o korištenim državnim potporama
male vrijednosti (prilaže i podnositelj zahtjeva koji do
sada nije koristio državne potpore)
6. troškovnik ulaganja/opis namjenskog ulaganja
7. presliku kartice računa podnositelja zahtjeva
8. uvjerenje o stjecanju statusa tradicijskog/umjetničkog
obrta/certifikata HOP-a (ako posjeduje)		
9. Dokaz o kategoriji: podnositelj zahtjeva –invalid, mladi;
zaposlenih osoba s invaliditetom (ako posjeduje)
10. Dokaz o edukaciji ili stručnom osposobljavanju
vlasnika ili zaposlenih (ako posjeduje)
11. Promidžbeni materijal – brošure, katalozi i sl. (ako
posjeduje)
12. reference i nagrade, novinski članci i dr.
13. Potvrdu o podmirenim dugovanjima prema
Gradu Vodicama

Datum:
Podnositelj zahtjeva:

M.P.

Sukladno članku 6. st. 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), svojim potpisom dajem suglasnost da se
moji osobni podaci upotrijebe u svrhu rješavanja zahtjeva.

