Moj ZABA Start 2019.: PODUZETNIŠTVO

1. Opće odredbe
Zagrebačka banka d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB: 92963223473
(„Zagrebačka banka“), ovim putem raspisuje javni natječaj „Moj ZABA Start 2019.: PODUZETNIŠTVO“
(dalje u tekstu: „Natječaj“) radi dodjele financijskih potpora za realizaciju projekata iz područja novih
tehnologija, razvoja novih proizvoda i usluga te inovacija.
Stručna komisija, koju čine radnici Zagrebačke banke („Komisija“), evaluira sve prijavljene projekte te
donosi odluke o finalistima i pobjednicima Natječaja.
Ciljevi su Natječaja pružanje financijske potpore projektima koji: a) podrazumijevaju pokretanje i
realizaciju održivih poduzetničkih i/ili društvenih projekata b) u okviru postojećeg poslovanja nude nova
inovativna, kreativna i održiva rješenja.
Za finaliste Natječaja u organizaciji Zagrebačke banke održat će se edukativna radionica kako bi se
uspješno pripremili za završnu prezentaciju svojih projekata pred Komisijom te za upravljanje
poslovnim procesima i izazovima tržišta u budućem poslovanju.
2. Tko se može prijaviti na Natječaj?
Na Natječaj se mogu prijaviti:


fizičke osobe koje obavljaju registriranu poslovnu djelatnost (obrtnici, slobodna zanimanja,
poljoprivrednici i sl.) s prebivalištem odnosno sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,



pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,



fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, uz uvjet osnivanja registrirane poslovne
djelatnosti prije isplate financijske potpore u slučaju da projekt bude izabran na Natječaju.

Prijavitelj na ovaj Natječaj može se prijaviti na javne natječaje u organizaciji Zagrebačke banke „Moj
ZABA Start 2019.: KULTURA I ZNANOST“ i „Moj ZABA Start 2019.: DRUŠTVO“.

3. Koji se projekti mogu prijaviti na Natječaj?
Na Natječaj se mogu prijaviti projekti koji će biti realizirani na području Republike Hrvatske i koji:
 nude inovativno/održivo rješenje,
 podrazumijevaju primjenu novih tehnologija,
 podrazumijevaju pokretanje/razvoj/širenje poslovanja / novo zapošljavanje.
Svaki prijavitelj može prijaviti samo jedan (1) projekt na Natječaj. Platforma www.mojzabastart.hr
automatski onemogućuje sve sljedeće prijave istog prijavitelja na Natječaj.
Projekt koji je prijavljen na Natječaj ne može biti prijavljen na javne natječaje u organizaciji Zagrebačke
banke „Moj ZABA Start 2019.: KULTURA I ZNANOST“ i „Moj ZABA Start 2019.: DRUŠTVO“.

Na Natječaj se ne mogu prijaviti:


projekti koji su isključivo usmjereni na zadovoljavanje temeljnih potreba poslovanja prijavitelja
(npr. kupnja opreme, pokrivanje troškova redovitog poslovanja itd.),



projekti koje vode ili su u njih na bilo koji način uključeni članovi Komisije te njihovi bliski
srodnici (svi u uspravnoj liniji, a u pobočnoj liniji do četvrtog koljena), srodnici po tazbini te
prijatelji i poslovni suradnici.

4. Iznosi financijskih potpora
Ovim Natječajem dodjeljuje se ukupno 330.000,00 kn.
Na temelju odluke Komisije dodjeljuju se financijske potpore trima (3) najboljim projektima u sljedećim
bruto iznosima:




za prvoplasirani projekt: 120.000,00 kn,
za drugoplasirani projekt: 100.000,00 kn,
za trećeplasirani projekt: 80.000,00 kn.

Na temelju glasova javnosti prikupljenih putem portala www.mojzabastart.hr dodjeljuje se financijska
potpora u bruto iznosu od 30.000,00 kn projektu koji je skupio najviše glasova.
Projektu kojem je dodijeljena financijska potpora na temelju odluke Komisije može biti dodijeljena i
financijska potpora na temelju glasova javnosti.
Financijske potpore isplaćuju se isključivo na žiro račun prijavitelja nagrađenog projekta.
Porezne obveze povezane s isplatom financijskih potpora podmiruje prijavitelj nagrađenog projekta u
skladu s valjanim propisima.
Ako je prijavitelj nagrađenog projekta obrtnik ili fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost,
obvezan je zaprimljenu financijsku potporu evidentirati u prihode obrta / samostalne djelatnosti.

5. Kriteriji
Kriteriji za evaluaciju projekata te donošenje odluke o finalistima i pobjednicima Natječaja podijeljeni
su u četiri skupine:
a) skupina 1 – Kvaliteta projekta
Održiv projektni prijedlog s objektivnom mogućnošću realizacije projektnog prijedloga ili
njegovih konkretnih dijelova u razdoblju od godine dana; regionalna zastupljenost/nacionalna
(regionalna) pokrivenost s neposrednom ili posrednom koristi za društvenu zajednicu.

b) skupina 2 – Tržišni potencijal projekta
Postoji tržišni potencijal/potražnja i prepoznata je ciljna skupina; rješenje utemeljeno na
potrebama korisnika; pozicioniranje i diferencijacija u odnosu na konkurenciju.
c) skupina 3 – Kompetencije prijavitelja
Sposobnost prepoznavanja prilika i preuzimanja rizika; vještine upravljanja idejom, projektom,
timom, financijama; prodajne vještine (marketing, promocija, prezentacija).
d) skupina 4 – Financiranje projekta
Kvalitetna procjena financijskih potreba projekta i specifikacija korištenja sredstava financijske
potpore koja se dodjeljuje za realizaciju projekta, stvaranje vrijednosti i učinka kroz predloženi
projekt.

6. Prijava na Natječaj
Prijavitelj se prijavljuje na Natječaj putem platforme www.mojzabastart.hr popunjavanjem i slanjem
Prijavnice te ostale prijavne dokumentacije. Rok za dostavu prijave jest 10. srpnja 2019. u 12 sati.
Prijava je dostavljena u roku ako je zaprimljena do datuma koji je naznačen kao rok za dostavu prijave
na Natječaj. Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se razmatrati.
Prijavnica je obrazac koji je objavljen na platformi www.mojzabastart.hr. Slanje Prijavnice obvezno je –
prijavitelj koji u određenom roku ne dostavi potpuno i uredno popunjenu Prijavnicu ne može
sudjelovati na Natječaju.
Dostava ostale prijavne dokumentacije nije obvezna, a može sadržavati primjerice:




tehničku i/ili ostalu dokumentaciju i/ili informacije u vezi s projektom koji se prijavljuje,
fotografije, zapise, prezentacije i ostali materijal u vezi s projektom,
pisma namjere ili pisma preporuke dionika koji podupiru projekt.

Sva navedena popratna dokumentacija može se priložiti sastavljena u jedan (1) prilog prijavi. Format
priloga može biti MS Word, PowerPoint ili PDF, ukupne veličine do deset (10) MB. Broj stranica
priloga nije ograničen.
Podaci navedeni u Prijavnici Natječaja moraju biti istiniti i podložni su provjeri od strane Zagrebačke
banke. U slučaju utvrđenih nepravilnosti ili netočnosti u Prijavnici ili ostaloj prijavnoj dokumentaciji
prijavljeni projekt neće se razmatrati.

7. Tijek Natječaja
Komisija pregledava i evaluira sve projekte za koje je zaprimljena pravilna i pravodobna prijava.
Komisiju čine tri člana, zaposlenika Zagrebačke banke.
Komisija izabire deset (10) najboljih projekata na temelju kriterija navedenih u točki 5. ovih Uvjeta.
Prijavitelji tih projekata finalisti su Natječaja.
Popis finalista objavljuje se na web-stranici Zagrebačke banke www.mojzabastart.hr 20. rujna 2019.

Ako neki od finalista odustane od sudjelovanja na Natječaju, na njegovo mjesto bit će pozvan idući
projekt iz poretka prvotno odabranih deset projekata. Odustajanje od sudjelovanja na Natječaju
izjavljuje se u pismenom obliku.

a) Dodjela financijskih potpora na temelju odluke Komisije
Zagrebačka banka organizira edukativne radionice i dodatne sadržaje za finaliste na kojima je
sudjelovanje obvezno. O sadržaju i terminu radionica i dodatnih sadržaja Zagrebačka banka
pravodobno obavještava finaliste. Cilj je edukacije uspješna priprema finalista za završnu prezentaciju
projekata pred Komisijom te za upravljanje poslovnim procesima i izazovima tržišta u budućem
poslovanju.
Finalisti održavaju završnu prezentaciju pred Komisijom u terminu i na mjestu koje odredi Zagrebačka
banka i o kojima pravodobno obavještava finaliste.
Smatra se da je finalist odustao od sudjelovanja na Natječaju ako zbog bilo kojeg razloga ne održi
završnu prezentaciju.
Komisija nakon održanih završnih prezentacija finalista donosi odluku o trima najboljim projektima na
temelju kriterija navedenih u točki 5. ovih Uvjeta i održanih završnih prezentacija.
b) Dodjela financijskih potpora na temelju javnoga glasovanja
Deset (10) najboljih projekata koje odabere Komisija stavlja se na javno glasovanje putem webstranice Zagrebačke banke www.mojzabastart.hr.
Nakon završenoga javnoga glasovanja pobjednikom iz ove točke se smatra projekt koji je dobio
najveći broj glasova javnosti.
c) Objava projekata pobjednika Natječaja
Zagrebačka banka organizira svečanu dodjelu na kojoj javnosti objavljuje projekte pobjednike
Natječaja na temelju odluke Komisije i javnoga glasovanja. O terminu i mjestu održavanja svečane
dodjele Zagrebačka banka pravodobno će obavijestiti finaliste.
Nakon održavanja svečane dodjele podaci o nagrađenim projektima objavljuju se i na internetskim
stranicama Zagrebačke banke (www.mojzabastart.hr i www.zaba.hr).
8. Sklapanje i raskid ugovora
S prijaviteljima svih nagrađenih projekata Zagrebačka banka sklapa ugovor o donaciji kojim se svaki
pojedini prijavitelj, među ostalim, obvezuje na namjensko trošenje dobivene financijske potpore,
odnosno isključivo za realizaciju nagrađenog projekta.
Dodijeljena financijska potpora mora biti utrošena za realizaciju nagrađenog projekta u roku od jedne
(1) godine od dana objave podataka o projektima pobjednicima Natječaja na internetskim stranicama
Zagrebačke banke. Zagrebačka banka može tražiti dostavu dokaza o namjenskom trošenju financijske
potpore.

U slučaju da u prethodno navedenom roku od godine dana projekt / dio projekta za koji je potpora
isplaćena ne bude realiziran ili se sredstva potpore utroše nenamjenski, Zagrebačka banka će nakon
isteka daljnjeg primjerenog roka za realizaciju raskinuti ugovor o donaciji te zahtijevati povrat
dodijeljene financijske potpore.

9. Isključenje odgovornosti za kršenje autorskih i srodnih prava
Zagrebačka banka nije odgovorna za štetu zbog kršenja autorskih i drugih srodnih prava koju prijavom
i sudjelovanjem na Natječaju eventualno počini prijavitelj.

10. Ostale informacije
Ovaj Natječaj objavljen je na web-stranicama www.mojzabastart.hr i www.zaba.hr, a javnost se o
Natječaju informira i putem društvenih mreža na kojima je prisutna Zagrebačka banka.
Slanjem Prijavnice na ovaj Natječaj prijavitelj daje odobrenje Zagrebačkoj banci da osnovne podatke o
prijavitelju i projektu (ime/naziv prijavitelja, naziv projekta, kratak opis i fotografije projekta) objavi na
internetskim stranicama www.mojzabastart.hr, www.zaba.hr, putem društvenih mreža na kojima je
prisutna Zagrebačka banka i u drugim izvješćima.
Sva pitanja u vezi s Natječajem dostavljaju se Zagrebačkoj banci isključivo u elektroničkom obliku, i to
slanjem upita na adresu: poduzetnistvo@unicreditgroup.zaba.hr.

