Zagreb, 21.12.2018.
KLASA: 402-10/18-01/09
URBROJ: 567-40-18-1

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 30.000 kn za trošak stručne
pomoći prilikom izrade projektne prijave za programa Eurostars, a prijava se sastoji od Eurostars
Obrasca za prijavu (eng. Eurostars Application Form) i nacionalne dokumentacije za hrvatske
partnere prema Priručniku za program Eurostars. U 2019. godini HAMAG-BICRO može dodijeliti
najviše 6 vouchera.
S obzirom da se radi de minimis potpori, Natjecatelj ne smije primiti državnu potporu male
vrijednosti (de minimis) u ukupnoj vrijednosti većoj od 200.000,00 EUR tijekom sadašnje i prethodne
dvije fiskalne godine.
PRETPRIJAVE
Pretprijava Natjecatelja piše se na engleskom jeziku te se ocjenjuje provjerom:
- administrativnih kriterija
- programskih kriterija
Administrativni kriteriji
Kriteriji koje ocjenjuje AE:
1. Je li propisani obrazac za pretprijavu za program Eurostars
u potpunosti elektronički popunjen? Izvor: Excel tablica s
listom pretprijava i podacima
2. Je li Natjecatelj registriran u Registru poslovnih subjekata
(mikro, mala ili srednja poduzeća prema klasifikaciji DZS)?
Pod Komentar upisati koja kategorija. Izvor: Sudski registar
3. Jesu li trajanje projekta i ukupno tražena financijska
sredstva u skladu s trenutno važećim pravilima programa
Eurostars? Izvor: Obrazac za pretprijavu i Priručnik za
program Eurostars
4. Je li Natjecatelj ostvario pozitivan rezultat poslovanja ili
gubitak ispod visine kapitala prema zadnjem dostupnom
punom izvještaju RDG?
Izvor: www.poslovna.hr

DA / NE

Komentar

Programski kriteriji
Programski kriteriji ocjenjuju se na ljestvici od 1 do 5, pri čemu 1 označava najnižu ocjenu, a 5
označava najvišu moguću dobivenu ocjenu.
PROGRAMSKI EVALUATOR (PE)

PE1

PE2

PE3

Komentar
(Obvezno za sva 3 pitanja napisati
komentar)

1. Ocijenite kvalitetu predstavljanja
inovativnosti projekta.
2. Ocijenite kvalitetu predstavljanja
tržišta (analiza, konkurencija, načini
komercijalizacije).
3. Ocijenite komplementarnost
konzorcija na projektu (u kojoj mjeri
se partneri nadopunjuju sa znanjem i
vještinama).

Ako je bilo koji kriterij u prosjeku ocijenjen ocjenom manjom od 3 (aritmetička sredina ocjena sva tri
evaluatora), nisu zadovoljeni osnovni Eurostars kriteriji izbornosti i evaluacija pretprijave tu završava
kao negativna, bez prava na žalbu.
Pretprijave se podnose on-line, putem poveznice.
Natjecatelji prilikom podnošenja pretprijave samostalno predlažu stručnjaka koji će se angažirati
ukoliko im se odobre pretprijava i voucher te šalju potrebnu dokumentaciju s kojom se dokazuju
njegove minimalne tražene specifikacije. Stručnjak može biti angažiran kao fizička ili kao pravna osoba
ukoliko je isti zaposlenik institucije ili poduzeća. HAMAG-BICRO prije ugovaranja voucher programa s
Natjecateljem odobrava predloženog stručnjaka. Jedan stručnjak kao pojedinac može biti angažiran na
max. 2 projekta za koje se prijava podnosi na isti rok. Ukoliko se stručnjak ugovori kao pravna osoba,
tražene specifikacije se odnose isključivo na stručnjaka pojedinca, a isplata će se vršiti na račun
institucije ili poduzeća.
Minimalne kvalifikacije stručnjaka:
•
•

visoka stručna sprema
odlično poznavanje hrvatskog i engleskog jezika

Opće profesionalno iskustvo:

•

minimalno 5 godina radnog iskustva, od čega minimalno 3 godine u pripremi projektnih

aplikacija i/ili provedbi projekata

Specifično profesionalno iskustvo:
•

•

minimalno 2 suradnička projekta (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
Nakon odobrenja predloženog stručnjaka, potpisuje se tripartitni ugovor između agencije HAMAGBICRO, Natjecatelja i odabranog stručnjaka. Natjecatelj je dužan prijaviti projekt putem online sustava
Eurostars do 28.02.2019. ili do 12.09.2019., te dostaviti nacionalnu dokumentaciju agenciji HAMAGBICRO do 07.03.2019. ili do 19.09.2019. godine. Po zaprimanju projektne prijave, HAMAG-BICRO
isplaćuje voucher Natjecatelju, a Natjecatelj 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 Natjecatelja smatra se potporom male vrijednosti.
HODOGRAM AKTIVNOSTI 2019.:
Rok za slanje pretprijave
Ocjena pretprijave
Dostava prijedloga stručnjaka
od strane Natjecatelja
Podnošenje pune prijave Eurostars online
Slanje nacionalne dokumentacije
HAMAG-BICRO-u
Plaćanje stručnjaka
Rezultati evaluacije

1. ROK
21. siječnja 2019. do 23:59 sati
28. siječnja 2019.*
Najkasnije do 31. siječnja 2019.

2. ROK
15. srpnja 2019. do 23:59 sati
22. srpnja 2019.*
Najkasnije do 26. srpnja 2019.

28. veljače 2019.

12. rujna 2019.

07. ožujka 2019.

19. rujna 2019.

Ožujak 2019.
Svibanj 2019.

Rujan 2019.
Prosinac 2019.

*Ovi datumi su okvirni i informativni, te HAMAG-BICRO zadržava pravo izmjene istih.
Za dodatne informacije kontaktirajte:
Nacionalni projektni koordinator EUREKA/Eurostars
Ira Alaburić
01 488 1038

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

