POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE
Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova
za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim
oblicima - obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova.
Potpora se može dodijeliti i za više nezaposlenih osoba ako će one zajednički osnovati i
započeti s poslovanjem novog poslovnog subjekta, odnosno nastaviti s poslovanjem
postojećeg poslovnog subjekta kojeg su preuzeli.

Cilj mjere je financijska podrška nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao,
a ciljane skupine su nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi
Hrvatski zavod za zapošljavanje.
Iznos potpore male vrijednosti za samozapošljavanje određuje se prema budućoj djelatnosti
poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti.
HZZ organizira besplatne radionice za samozapošljavanje za sve zainteresirane korisnike.
Radionice nisu obavezne, ali donose dodatne bodove kod ocjene zahtjeva. Da bi se bodovi
mogli dodijeliti, na radionici je potrebno sudjelovati prije predaje zahtjeva za dodjelu potpore.
Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za dvije skupine korisnika.
Skupina - do 120.000,00 kn:
Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja
razvrstana po NKD-u:
(B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)
(C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 33)
(D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
(E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije
okoliša (odjeljci 36-39)
(F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

Skupina - do 80.000,00 kn:
Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja
razvrstana po NKD-u:
(G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim
47.99)
(H) Prijevoz i skladištenje
(I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
(J) Informacije i komunikacije
(Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
(R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
(M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
(N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
(P) Obrazovanje
(S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)
Navedeni iznosi predstavljaju najveći mogući iznos potpore koji se može dodijeliti sukladno
registriranim

djelatnostima,

dok

će

se

konačna

visina

dodijeljene

potpore

za

samozapošljavanje odrediti temeljem procjene opravdanosti početnog ulaganja sukladno
iskazanim potrebama u dostavljenom poslovnom planu i troškovniku, koji je sastavni dio
poslovnog plana.

Kriteriji:
 Podnositelj zahtjeva mora izraditi poslovni plan iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja
održiva.

 Potpora se dodjeljuje u fiksnom i varijabilnom iznosu za troškove poslovanja, pri čemu se
varijabilni iznos pravda troškovnikom dostavljenim uz poslovni plan, a koji je njegov
sastavni dio, a koja potpora se isplaćuje na račun poslovnog subjekta.
 Troškovi se mogu navoditi s uključenim porezom na dodanu vrijednost samo ako se ne
može tražiti njegov povrat sukladno tada važećim propisima.
 Podnositelj zahtjeva koji je imao registriran poslovni subjekt prije više od 12 mjeseci od
dana podnošenja zahtjeva može koristiti mjeru isključivo ako je podmirio sve obveze s osnova
javnih davanja (doprinosi, porezi, prirezi) na ime prethodnih poslovnih aktivnosti tog
poslovnog subjekta.
Potpora za preuzimanje već postojećeg poslovnog subjekta može se odobriti isključivo ako
je riječ o preuzimanju poslovnog subjekta u cijelosti.
 Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 31.10.2022.godine, odnosno do
utroška osiguranih sredstava.

Detaljnije

informacije

možete

saznati

na

https://mjere.hr/katalog-mjera/potpora-za-

samozaposljavanje/?utm_source=wizard&utm_medium=button.

Odlučite li se korostiti mjeru samozapošljavanja te zatrebate li pomoć u pisanju
Poslovnog plana s troškovnikom, možete nam se obratiti putem e-maila pins@ri.tcom.hr ili na broj telefona 051/810 820.

Informacije preuzete s: https://mjere.hr/katalog-mjera/potpora-za-samozaposljavanje

