
                          
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/21-04/92-1
URBROJ: 2170/01-15-00-21-54
Rijeka, 5. 7. 2021.

Gradonačelnik je 5. srpnja 2021. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Inspiro Lab, obrtu za usluge vl. Vedran Babić iz Rijeke, Pionirska 2, dodjeljuje se potpora 
male vrijednosti u iznosu od 50.000,00 kuna, sukladno Javnom pozivu za podnošenje prijava za 
dodjelu nepovratne subvencije organizatoru nautičkog sajma na području grada Rijeke.

2. Iznos potpore male vrijednosti iz točke 1. ovog zaključka isplatit će se na teret Proračuna 
Grada Rijeke s pozicije 253 Odjela gradske uprave za poduzetništvo.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za poduzetništvo za sklapanje ugovora s prijaviteljem 
iz točke 1. ovog zaključka, kao i svih potrebnih radnji u svezi dodjele potpore te da izvijesti 
Ministarstvo financija Republike Hrvatske o dodijeljenoj potpori.

GRADONAČELNIK

                                                                                   Marko FILIPOVIĆ

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za poduzetništvo,
n/r Jane Sertić i Daria Dobrilovića
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X
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            GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za poduzetništvo  
KLASA: 302-01/21-02/17
URBROJ: 2170/01-03-00-21-1
Rijeka, 2.7.2021.

GRADONAČELNIKU
-na usvajanje

Predmet: Prijedlog zaključka o dodjeli potpore male vrijednosti po Javnom pozivu za 
                 podnošenje prijava za dodjelu nepovratne subvencije organizatoru 
                 nautičkog sajma na području grada Rijeke 

- korisnik Inspiro Lab, obrt za usluge vl. Vedran Babić

Pripremio: 
Dario Dobrilović

                                                                                              Pročelnica:

  Jana Sertić

         #potpis#



I. UVODNO OBRAZLOŽENJE

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratne subvencije organizatoru                  
nautičkog sajma na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Javni poziv) objavljen je dana 
18. svibnja 2021. godine, s krajnjim rokom prijave do  9. lipnja 2021. godine. 

Cilj raspisivanja Javnog poziva je financijska potpora organizatoru za pokriće dijela 
troškova organizacije nautičkog sajma u 2021. godini, na način da se putem stručne 
valorizacije predloženog programa i prijavitelja, osigura nastavak tradicije održavanja 
nautičkog sajma u području male brodogradnje, njegovo unapređenje te promocija Rijeke 
kao destinacije nautičkog turizma.

Nepovratne subvencije po Javnom pozivu dodjeljuju se sukladno pravilima 
sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 
107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije 
L 352/1), (u daljnjem tekstu: Uredba), a dopuštenost potpore male vrijednosti ocjenjuje 
Povjerenstvo za ocjenu prijava (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Prihvatljivi korisnici su gospodarski subjekti koji na području grada Rijeke 
organiziraju nautički sajam, osim prijavitelja koji djeluju u sektorima koji su isključeni iz 
područja primjene Uredbe.

Sredstva za realizaciju Javnog poziva osigurana su u Proračunu Grada Rijeke u 
iznosu od 50.000,00 kuna. 

U propisanom roku za prijavu na Javni poziv, pristigla je jedna prijava, prijavitelja 
Obrt Inspiro Lab, vl. Vedran Babić iz Rijeke, Pionirska 2.

Povjerenstvo u sastavu predstavnika Grada Rijeke, predstavnika Turističke 
zajednice grada Rijeke i predstavnika Adriatic Croatia International Club d.d., sastalo se 18. 
lipnja 2021. godine i temeljem postavljenih kriterija iz Javnog poziva, pristupilo obradi 
prijave. Utvrđeno je da pristigla prijava udovoljava administrativnim kriterijima te pravilima u 
smislu dopuštenosti potpore male vrijednosti. Na temelju postavljenih bodovnih kriterija, 
Povjerenstvo je u postupku ocjenjivanja utvrdilo kako je prijavitelj Inspiro Lab ostvario 
ukupno 228  bodova, odnosno zadovoljio sve bodovne kriterije iz Javnog poziva. 

Obzirom na činjenicu da je pristigla samo jedna prijava, koja zadovoljava sve 
kriterije iz Javnog poziva, Povjerenstvo predlaže da se prijavitelju Inspiro Lab iz Rijeke, 
Pionirska 2, dodijeli nepovratna subvencija u iznosu od 50.000,00 kuna.

II. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA    

Slijedom navedenog, predlaže se Gradonačelniku donošenje sljedećeg

z a k lj u č k a

1.  Inspiro Lab, obrtu za usluge vl. Vedran Babić iz Rijeke, Pionirska 2, dodjeljuje se 
potpora male vrijednosti u iznosu od 50.000,00 kuna, sukladno Javnom pozivu za 
podnošenje prijava za dodjelu nepovratne subvencije organizatoru nautičkog 
sajma na području grada Rijeke.

2.  Iznos potpore male vrijednosti iz točke 1. ovog zaključka isplatit će se na teret 
Proračuna Grada Rijeke s pozicije 253 Odjela gradske uprave za poduzetništvo.



3.  Zadužuje se Odjel gradske uprave za poduzetništvo za sklapanje ugovora s 
prijaviteljem iz točke 1. ovog zaključka, kao i svih potrebnih radnji u svezi dodjele 
potpore te da izvijesti Ministarstvo financija Republike Hrvatske o dodijeljenoj 
potpori.


	001 54 dodjela nepovratne subvencije-Insprio lab
	001 dodjela nepovratne subvencije-Insprio lab.doc

	DODJELA NEPOVRATNE SUBVENCIJE - INSPIRO LAB
	DODJELA NEPOVRATNE SUBVENCIJE - INSPIRO LAB.doc




