ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR D.O.O.
NA TEMELJU PRAVILNIKA O PROVOĐENJU PROGRAMA
STARTUP FACTORY 2022
RASPISUJE
JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu potpora za poticanje startup poduzetništva kroz akceleracijski program
Startup Factory

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA I OPĆE ODREDBE
Predmet ovog javnog natječaja je prikupljanje prijava za dodjelu potpora glede poticanja startup poduzetništva
kroz akceleracijski program Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o. (u daljnjem tekstu: ZICER). Prihvatljiva su sva
inovativna i disruptivna tehnološka rješenja, a glavna preporučena područja su zdravlje i kvaliteta života, energija
i održivi okoliš, promet i mobilnost, sigurnost i kibernetička sigurnost, hrana i bio-ekonomija, edukacija, robotika,
fintech, turizam te data/umjetna inteligencija/svemirske tehnologije.
Za financijsku alokaciju dostupnu kroz ovaj javni natječaj osigurana su sredstva u iznosu 800.000,00 kuna.
Sredstva predstavljaju potporu male vrijednosti za korisnike.

II. PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI
Prijavitelji mogu biti:
•

mikro i mala trgovačka društva (d.o.o. ili j.d.o.o.) u većinskom (više od 50%) vlasništvu fizičkih osoba s
boravištem u Republici Hrvatskoj odnosno Europskoj uniji, koja u trenutku prijave nisu starija od 12
mjeseci od datuma osnivanja, sa sjedištem u Gradu Zagrebu, čiji je razvoj djelatnosti ili proizvoda vezan
uz inovativna ili disruptivna rješenja, usluge i tehnologije;

•

mikro i mala trgovačka društva (d.o.o. ili j.d.o.o.) u većinskom (više od 50%) vlasništvu fizičkih osoba s
boravištem u Republici Hrvatskoj odnosno Europskoj Uniji, koja u trenutku prijave nisu starija od 12
mjeseci od datuma osnivanja, sa sjedištem na području Republike Hrvatske, izvan Grada Zagreba, uz
uvjet promjene sjedišta društva (ukoliko postanu korisnici potpore) na način da se isto registrira u Gradu
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Zagrebu, najkasnije do dana 20.12.2022. godine; te čiji je razvoj djelatnosti ili proizvoda vezan uz
inovativna ili disruptivna rješenja, usluge i tehnologije;
•

razvojni timovi koji se sastoje od minimalno dvije (2), a maksimalno sedam (7) punoljetnih, poslovno
sposobnih osoba, koji zajednički razvijaju visokotehnološko rješenje, izuzev osoba pravomoćno
osuđenih za kazneno djelo: sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, korupciju, prijevaru, terorizam ili
kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, pranje novca ili financiranje terorizma, dječji rad
ili druge oblike trgovanja ljudima, 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
potpora;

•

razvojni timovi i/ili mikro i mala trgovačka društva (d.o.o. ili j.d.o.o.) koji s istim projektom nisu
sudjelovali u nekom drugom akceleracijskom programu ili programu za startupove niti u sklopu njega
primili financijsku potporu za isti projekt. Razvojni timovi i/ili mikro i mala trgovačka društva (d.o.o. ili
j.d.o.o.) u sklopu prijave u Program potvrdit će navedeno.

Razvojni timovi moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti izjavu potpisanu od strane svih članova projektnog
tima kojom definiraju članove razvojnog tima kao i vlasničku strukturu trgovačkog društva koje će biti dužni
registrirati u slučaju dodjele potpore, a koji tekst Izjave se nalazi u prilogu ovog Pravilnika. Razvojni timovi mogu
do dovršetka Programa dostaviti novu izjavu kojom mijenjaju izjavu dostavljenu prilikom prijave.
Mikro i mala trgovačka društva (d.o.o. ili j.d.o.o.) moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti izjavu potpisanu
od strane svih članova projektnog tima kojom definiraju članove tima kao i vlasničku strukturu trgovačkog
društva, a koji tekst Izjave se nalazi u prilogu ovog Pravilnika. Mikro i mala trgovačka društva (d.o.o. ili j.d.o.o.)
mogu do dovršetka Programa dostaviti novu izjavu kojom mijenjaju izjavu dostavljenu prilikom prijave.
Po predmetnom javnom natječaju jednom Korisniku potpore može biti dodijeljena samo jedna potpora.
Prihvatljiva su rješenja u različitim fazama razvoja. Fazu razvoja (I. ili II.) u kojoj se prijavljeno rješenje nalazi
određuje ZICER tim tijekom selekcijskog procesa. Iznos ostvarene potpore ovisi o fazi razvoja. Timovi s rješenjem
u I. fazi razvoja posjeduju ideju koju će razvijati i validirati i/ili prototip u izradi dok timovi s rješenjem u II. fazi
razvoja imaju izrađen funkcionalni prototip/gotovo rješenje i razvijen poslovni model te se pripremaju ili su
spremni za investiciju.
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 prihvaća sva pravila i odredbe
javnog natječaja i Pravilnika o provođenju programa i dodjeli potpora u sklopu akceleracijskog programa Startup
Factory 2022.
Nepotpune i/ili nepravovremeno poslane prijave neće se razmatrati.

V. POTPORA
Procesi dodjele i visina pojedinačne financijske potpore definirani su Pravilnikom o provođenju programa i dodjeli
potpora u sklopu akceleracijskog programa Startup Factory 2022 dok ukupni osigurani iznos potpora iznosi
800.000,00 kuna.
Odobrene i dodijeljene potpore na temelju ovog natječaja smatraju se potporama male vrijednosti.
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VI. ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE
Natječaj je otvoren do 4.9.2022. godine u 23:59 sati.
Natječajna dokumentacija je dostupna na webu www.zicer.hr.
Prijave se dostavljaju putem web obrasca dostupnog na stranici www.zicer.hr.
Organizator zadržava pravo izmjena i dopuna natječajne dokumentacije i Pravilnika.

VII. OBJAVA REZULTATA JAVNOG NATJEČAJA
Rang ljestvica s kumulativnim zbrojem bodova prijavitelja bit će javno objavljena na web stranici
www.zicer.hr.
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