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VOUCHER PROGRAM 

ZA USLUGE STRUČNJAKA ZA POMOĆ U PRIPREMI PROJEKTNE PRIJAVE ZA 
PROGRAM EUROSTARS 

 
 
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije objavljuje poziv za male i srednje poduzetnike 
(MSP) koji žele prijaviti svoj projekt u Eurostars program. Temeljem dostavljene pretprijave, Natjecatelji će 
imati priliku dobiti voucher u iznosu od 15.000 kn za trošak stručnjaka i pomoć prilikom izrade projektne prijave 
za programa Eurostars. 
 
Link na pretprijavu nalazi se ovdje: http://hamagbicro.hr/bespovratne-potpore/eurostars/natjecaj-za-program-
eurostars-2/ 
 
Pretprijava Natjecatelja se piše na engleskom jeziku te će se ocjenjivati temeljem 3 kriterija: 

 inovacija – kvaliteta predstavljanja inovacije i prednosti u odnosu na postojeća rješenja 

 komplementarnost konzorcija – usklađenost i sinergija koju partneri ostvaruju kroz projekt 

 tržišni potencijal – analiza tržišta, konkurencije, koraci buduće komercijalizacije 
 

Natjecatelji prilikom podnošenja pretprijave samostalno predlažu stručnjaka kojega će angažirati ako im se 

odobri voucher. Nakon povratne informacije o dobivanju vouchera, natjecatelj šalje potrebnu dokumentaciju za 

predloženog stručnjaka s kojom dokazuje tražene minimalne kvalifikacije za stručnjaka. HAMAG-BICRO prije 

ugovaranja odobrava predloženog stručnjaka. Stručnjak može biti angažiran na max. 2 projekta. 

 

Minimalne kvalifikacije stručnjaka: 

 visoka stručna sprema 

 odlično poznavanje hrvatskog i engleskog jezika 
 

Opće profesionalno iskustvo: 

 minimalno 8 godina radnog iskustva, od čega minimalno 5 godina u pripremi projektnih aplikacija i/ili 
provedbi projekata 

 

Specifično profesionalno iskustvo: 

 minimalno 2 suradnička projekata (projekt mora imati partnere); potrebno dostaviti listu uspješnih 
projekata sa sljedećim podacima: Ime natječaja, tijelo za provedbu natječaja, datum dodjele sredstava, 
ime tvrtke za koju se pisao projekt, dobiveni iznos (u HRK), kontakt osoba u tvrtki koja je dobila 
sredstva (e-mail, telefon, mobitel) 

 poznavanje terminologije istraživačko razvojnih projekata na engleskom i hrvatskom jeziku 
 
Potrebna dokumentacija od strane predloženog stručnjaka kojim se dokazuju gore tražene minimalne 
kvalifikacije: 

1. životopis stručnjaka 
2. lista uspješnih projekata stručnjaka 
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Nakon odobrenja  predloženog stručnjaka, potpisuje se tripartitni ugovor između agencije HAMAG-BICRO, 
Natjecatelja i odabranog stručnjaka. Natjecatelj je dužan prijaviti projekt putem online sustava Eurostars do 
13.09.2018., te dostaviti nacionalnu dokumentaciju agenciji HAMAG-BICRO do 08.03.2018. godine. Po 
zaprimanju projektne prijave, HAMAG-BICRO isplaćuje Voucher Natjecatelju/ Korisniku, a Korisnik ima 10 
radnih dana da izvrši uplatu prema Stručnjaku te HAMAG-BICRO-u dostavi dokument na osnovu kojeg je 
izvršena uplata te potvrdu o izvršenoj uplati. Isplaćeni voucher na račun Korisnika smatra se potporom male 
vrijednosti. 
 
 

 

HODOGRAM AKTIVNOSTI: ROK 

Pretprijava 11.06.2018. 

Ocjena pretprijave 18.06.2018.* 

Dostava prijedloga stručnjaka od strane Natjecatelja 29.06.2018.* 

Savjetodavne povratne informacije od HAMAG-BICRO prema 

Natjecateljima 

02.07.2018.* 

Izrada pune prijave Eurostars - online 13.09.2018. 

Izrada nacionalne dokumentacije Eurostars (prema HAMAG-BICRO) 20.09.2018. 

Rezultati evaluacije Siječanj 2019. 

 

*ovi datumi su okvirni i informativni, te HB zadržava pravo izmjene istih 

 
Za dodatne informacije kontaktirajte: 

 
Nacionalni projektni koordinator EUREKA/Eurostars 
Vedran Đidara 
01 2352 628 
 

Sva dokumentacija za vouchere šalje se na mail adresu: eurostars(at)hamagbicro.hr 
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