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ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR D.O.O.
na temelju Pravilnika o prijavama za program
„Startup Factory“
raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA DODJELU POTPORA ZA POTICANJE STARTUP
PODUZETNIŠTVA KROZ PREDAKCELERACIJSKI
PROGRAM „STARTUP FACTORY“ ZAGREBAČKOG
INOVACIJSKOG CENTRA D.O.O.
I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA I OPĆE ODREDBE
Predmet ovog Javnog natječaja je prikupljanje prijava za dodjelu potpora glede poticanja startup poduzetništva kroz predakceleracijski program Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o. (u daljnjem tekstu:
ZICER) prihvatljiva su sva inovativna rješenja, a glavna preporučena područja su zdravlje i kvaliteta
života, energija i održivi okoliš, promet i mobilnost, sigurnost, hrana i bio-ekonomija, edukacija, robotika,
fintech, turizam te data/AI.
Javni natječaj i upute za prijavitelje sadržane u njemu pružaju smjernice o načinu podnošenja projektnih
prijava navodeći pravila podnošenja prijava, njihova odabira i provedbe aktivnosti koje se financiraju u
okviru Javnog natječaja.
Za financijsku alokaciju dostupnu kroz ovaj javni natječaj osigurana su sredstva u iznosu 1.000.000
kuna. Sredstva predstavljaju potporu male vrijednosti za korisnike iste.
Za uspješnu primjenu i praćenje postignuća, projekti trebaju aktivno doprinijeti zadanim ciljevima koji
su definirani važećim Pravilnikom o provođenju programa i dodjeli potpora u sklopu predakceleracijskog
programa STARTUP FACTORY 2019.

II. KORISNICI POTPORA
Korisnici potpora mogu biti :
• trgovačka društva (d.o.o. ili j.d.o.o.) i to mlada startup društva registrirana u zadnjih 12 mjeseci u
odnosu na dan prijave, sa sjedištem u Gradu Zagrebu, a koja društva razvijaju visokotehnološko
rješenje ili rješenja, s minimalno 2, a maksimalno 7 članova tima, od kojih je minimalno jedan član
tima zaposlen u društvu koje se prijavljuje;
• trgovačka društva (d.o.o. ili j.d.o.o.) i to mlada startup društva registrirana u zadnjih 12 mjeseci
u odnosu na dan prijave, sa sjedištem na području Republike Hrvatske izvan Grada Zagreba uz
uvjet i prihvat obveze promjene sjedišta društva na način da se sjedište istog registrira u Gradu
Zagrebu najkasnije do dana 31.12.2019. godina, a koja društva također razvijaju visokotehnološka rješenja, sa minimalno 2, a maksimalno 7 članova tima;
• razvojni timovi koji se sastoje od minimalno 2, a maksimalno 7 punoljetnih, poslovno sposobnih
osoba, koje osobe kao tim zajednički razvijaju visokotehnološko rješenje, izuzev osoba pravomoćno osuđenih za kazneno djelo prijevare u gospodarskom poslovanju, a koji će u sklopu
Programa i provedbe programa, biti obvezni registrirati trgovačko društvo sa sjedištem u Gradu
Zagrebu, kao jedan od preduvjeta za primanje potpore.
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Osnivači društva (fizičke ili pravne osobe) koji u pojedinom društvu imaju vlasnički udio od 51% ili više,
a koji su također prethodni osnivači u nekom ranijem, sada brisanom društvu, sa 51% ili više udjela, ne
mogu biti sudionici Programa niti mogu koristiti predmetnu potporu, ukoliko se novo društvo nalazi u
istom sektoru kao i brisano društvo te ukoliko su takva dva društva registrirana na način da im je više
od polovice djelatnosti registriranih kao predmet poslovanja istovjetno. Ovo ograničenje se odnosi na
razdoblje od dvanaest mjeseci od dana brisanja društva iz sudskog registra.
Osnivač/i društva u pojedinom društvu mogu biti i samo pravne osobe – domaća ili inozemna trgovačka društva, ukoliko je, kad se zbroje postotno vlasnički udjeli, stvarni krajnji vlasnik novoosnovanog
društva, u udjelu većem od 51%, državljanin RH i ukoliko novoosnovano društvo osnuje sa sjedištem
u Gradu Zagrebu, a za potrebe razvoja djelatnosti ili proizvoda vezan uz inovativna rješenja, usluge i
tehnologije.
Sudionici Programa i Korisnici Potpora mogu biti prethodni korisnici equity financiranja i ulaska u vlasničku strukturu navedenim putem, a temeljem kojeg je neki od osnivača stekao vlasnički udio u istom,
uz ispunjenje ostalih uvjeta navedenih u ovom članku.
Po predmetnom Pozivu jednom Korisniku potpore može biti dodijeljena samo jedna potpora.
Pojedini se prijavitelj koji želi postati sudionik Programa i Korisnik potpore može prijaviti s više prijava,
od kojih može biti prihvaćena isključivo i samo jedna. Sudionik Programa i Korisnik potpore ne može
direktno ili indirektno sudjelovati u drugim timovima - sudionicima Programa, bilo kao član projektnog
tima, osnivač/član društva, osoba ovlaštena za zastupanje, prokurist ili na bilo koji drugi način povezana
osoba s drugim timovima sudionicima Programa.
Predajom prijave prijavitelj izjavljuje da je pročitao i u potpunosti razumio te da, bez mana volje, prihvaća sva pravila i odredbe Javnog natječaja i ovog Pravilnika te Pravila privatnosti i Kućnog reda.

III. NAMJENA KORIŠTENJA POTPORA
Predmetni Javni natječaj temelji se na poticanju inovativnih rješenja.
Uz financijsku potporu odabranim sudionicima Programa, svim sudionicima intenzivnog programa omogućena je i sveobuhvatna nefinancijska podrška, a koja uključuje mentorsku i konzultantsku podršku.
U skladu s predmetom Javnog natječaja prihvatljive su aktivnosti namijenjene razvoju svih inovacija
koja trebaju rezultirati proizvodima koji su novost u ponudi društvo i/ili novost na tržištu. To uključuje i
inovacije procesa sve dok procesi doprinose razvoju proizvoda. Projekti koji nemaju za cilj stvarni razvoj
proizvoda su isključeni. Inovacije mogu uključivati inovativne proizvode, tehnologije i/ili inovacije vezane
uz pružanje usluga.
Proizvod je novost u ponudi društva ili razvojnog tima ako dosad nisu proizveli proizvod s istom funkcionalnosti ili je tehnologija proizvodnje fundamentalno različita od tehnologije već proizvedenih proizvoda.
Proizvod je novost na tržištu ako ne postoji drugi proizvod dostupan na tržištu koji nudi istu funkcionalnost, odnosno tehnologija koju novi proizvod koristi se bitno razlikuje od tehnologije već postojećih
proizvoda.
Pravo na korištenje potpora ostvaruje se za 2020. i 2021. godinu.
Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi definirani su Pravilnikom o prijavama na program
STARTUP FACTORY 2019.
Sva ponuđena rješenja moraju imati potencijal za replikaciju, ekstenziju i multiplikaciju (na druge industrije, područja i korisnike). Prihvatljiva rješenja mogu biti u obliku mobilnih i web aplikacija, softverskih
rješenja, hardver rješenja te rješenja koja kombiniraju više navedenih.
Projekti se ocjenjuju temeljem općih i specifičnih kriterija za prijavu.
U skladu s predmetom Javnog natječaja prihvatljive su aktivnosti namijenjene razvoju inovacija vezanih
uz spomenuta prioritetna područja koje trebaju rezultirati proizvodima koji su novost u ponudi poduze-
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ća i/ili novost na tržištu. To uključuje i inovacije procesa sve dok procesi doprinose razvoju proizvoda.
Projekti koji nemaju za cilj stvarni razvoj proizvoda su isključeni. Inovacije mogu uključivati inovativne
proizvode, tehnologije i/ili inovacije vezane uz pružanje usluga.
Proizvod je novost u ponudi poduzeća ako poduzeće nije proizvelo proizvod s istom funkcionalnosti ili je
tehnologija proizvodnje fundamentalno različita od tehnologije već proizvedenih proizvoda.
Proizvod je novost na tržištu ako ne postoji drugi proizvod dostupan na tržištu koji nudi istu funkcionalnost, odnosno tehnologija koju novi proizvod koristi se bitno razlikuje od tehnologije već postojećih
proizvoda.
Pravo na korištenje potpora ostvaruje se za 2019. i 2020. godinu.

IV. PROCES DODJELE POTPORA
Potpore iz ovog Poziva bit će dodijeljene selekcijom koja će raspisati provedbenim pravilnicima.

V. POTPORA
Visina svake pojedinačne financijske potpore trenutno je određena ukupnim osiguranim iznosom potpora
u iznosu od 1.000.000,00 Kn.
Potpore se mogu dodijeliti uz uvjet da su ograničenja vezana za pragove dodjele potpore male vrijednosti
utvrđena u članku 3. de minimis Uredbe poštovana.
Odobrene i dodijeljene potpore na temelju ovog natječaja smatraju se potporama male vrijednosti.
Potpora pružena kroz Program ne podliježe zahtjevima vezanim uz izvješćivanje iz članka 108(3)
TFEU-a, jer je potpora u skladu s de minimis Uredbom 1407/2013.

VI. ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE
Natječaj je otvoren do 15. rujna 2019. godine do 23:59 h.
Natječajna dokumentacija je dostupna na webu https://startupfactory.zicer.hr/.
Prijave se dostavljaju Povjerenstvu za predselekciju, putem web obrazaca dostupnih na stranici
https://startupfactory.zicer.hr/prijave.html.
Organizator zadržava pravo izmjena i dopuna natječajne dokumentacije i Pravilnika.

VII. OBJAVA REZULTATA JAVNOG NATJEČAJA
Rezultati će se objaviti 23. rujna 2019. godine na mrežnim stranicama ZICER-a. ZICER obavještava
izabrane sudionike elektroničkim putem temeljem kontakata iz prijave.

VIII. SKLAPANJE UGOVORA
Potpore se dodjeljuju temeljem Ugovora o predakceleraciji koji sklapaju ZICER i korisnik potpore, a
kojim se definiraju sva međusobna prava i obveze ugovornih strana.
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