
ZAHTJEV ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA  

IZ ZAKLADE FIPRO PREMA PROJEKTU  

KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA 
 

Obrazac za prijavu 
 

Podnošenje zahtjeva za financiranje zakladi FIPRO u projektu Komercijalizacija inovacija zahtjeva odgovore na 

sva pitanja u ovom obrascu. Natjecatelj prilikom ispunjavanja prijave treba posebnu pažnju obratiti na upute za 

odgovore koje su dane u samom obrascu ispod svakog pitanja, kao i na popis dokumentacije koju je potrebno 

priložiti uz prijavu. Prijava treba biti uredno ispunjena, potpuna, konačna i pravovremeno dostavljena u traženom 

formatu: 

 

1.  Obrazac za prijavu – 1 originalan primjerak (ispunjen, potpisan i ovjeren pečatom); 

2.  PRILOZI uz prijavu - 1 originalni primjerak (Popis dokumenta koje je potrebno dostaviti uz 

prijavu dan je u poglavlju H Obrasca) 

 

Navedene materijale Natjecatelj je obvezan predati (dostaviti) u papirnatoj verziji kao i u elektronskoj 

verziji na CD-u na adresu: Zaklada FIPRO (u zgradi Znanstveno-tehnologijskog parka), S. Krautzeka 

83/A, 51000 Rijeka 

 

Nepotpune prijave neće se razmatrati. 

 

 

A. INFORMACIJE O NATJECATELJU 

 

A1. Kategorija natjecatelja (prema Zakonu o poticanju malog gospodarstva): 

 

  Fizička osoba 

  Mikro subjekti malog gospodarstva    

  Mali subjekti malog gospodarstva   

Označite kojoj od četiri navedene kategorija Natjecatelja pripadate. 

 

A2. Za natjecatelje koji su fizička osoba: 

Titula, ime i prezime:       

Ulica i broj:       

Mjesto:       

e-mail:       

Telefon:       Mobitel:       

 

 

A3. Za natjecatelje koji su mikro i mali subjekti malog gospodarstva    : 

Naziv poduzeća: 
 

OIB: 
 

Godina osnivanja: 
 

Broj zaposlenih: 
 

Ulica i broj:  

Mjesto:  



Odgovorna osoba:  

Kontakt osoba (za projekt):  

Broj žiro-računa (IBAN)  

Telefon: 
 

Mobitel: 
 

Fax: 
 

e-mail: 
 

 

 

B. INFORMACIJE O PREDMETU PRIJAVE  

 

B1. Naziv predmeta prijave: 
Upišite puni naziv predmeta prijave kojeg predlažete za financiranje i koji može biti javno objavljen. Naziv treba 

biti kratak i razumljiv onima koji nisu stručnjaci iz predmetnog područja. 

 

 
 

 

B2. Trajanje financiranja:  
 
Upišite broj mjeseci koje smatrate potrebnima za završetak financiranja aktivnosti ( max do 6 mjeseci). 

 

 

C. INOVATIVNOST 
 

C1. Sažetak prijave inovacije: 
Sažetak inovacije treba precizno (na max 1 stranici), obuhvatiti opseg i ciljeve prijave koji prijavljujete u projekt 

Komercijalizacija inovacije. Objasnite koji problem inovacija rješava, kako se izum primjenjuje, i po čemu je 

Vaša inovacija bolja u odnosu na druga rješenja na tržištu koja se primjenjuju u rješavanju istog problema. 

 

 
 

 

C2. Intelektualno vlasništvo: 
Navedite postoji li i kome pripada intelektualno vlasništvo koje je povezano ili je prethodilo Vašoj inovaciji. 

Ukoliko postoji, upišite niže u tabeli podatke o intelektualnom vlasništvu. 

 

Opis 
Vrsta intelektualnog 

vlasništva 
Nositelj prava (ukoliko 

postoji) 

Broj registracije 

                  
 

 

 

 

D. TRŽIŠNI POTENCIJAL 
 

D1. Tržište i put do kupaca 
Navedite što je po Vama nova vrijednost u proizvodu ili usluzi koja bi kupcima bila zanimljiva, tko su kupci 

proizvoda ili usluge (objasnite prema obilježjima: spol, dobna skupina, prema navikama, prema lokaciji, prema 

vrsti problema koji se na njih odnosi i sl.) te preferirani način komercijalizacije (npr. prodaja putem distributera u 

inozemstvu, povezivanje s kvalitetnim proizvođačem, licenciranje tehnologije, prodaja svih prava drugome itd.). 
Koja je Vaša procjena maksimalne veličine tržišta ( izrazite po broju kupaca ili u novčanim jedinicama) te koliko 

od toga bi mogli zahvatiti Vašim proizvodom u prvih 5 godina od pojave proizvoda na tržištu? 

 



 

 
 

 

D3. Konkurencija 
Navedite nekoliko detalja o mogućim konkurentima (5 ključnih konkurenata ili više) Vašoj inovaciji na tržištu 

(Očekujemo da napravite jednostavnu pretragu primjerice na internetu te da pojasnite što konkurencija radi 

dobro ili bolje, a u kojim područjima vidite svoju priliku ili smatrate da imate prednosti). Ako nemate 

konkurenciju u istoj djelatnosti, navedite i druge načine na koje su kupci rješavali problem koji im Vi inovacijom 

želite riješiti. 

 

 
 

 

 

E. PODUZETNIČKA SPOSOBNOST MENADŽMENTA 
 

E1. Relevantna ekspertiza tima/pojedinca i dosadašnje reference 
Opišite glavna znanja relevantna za uspješni završetak provedbe svih prijavljenih aktivnosti (članovi tima 

poimenice). Navedite sve dosadašnje reference koje su odrađene na tržištu koje su relevantne za prijavljenu 

inovaciju. Ako planirate ostvariti suradnju prilikom provedbe aktivnosti u svrhu uspješne realizacije, navedite s 

kim (pojedinac ili tvrtka) namjeravate surađivati. 

 

 
 

 

F. PRORAČUN PREDMETA PRIJAVE I PROVEDBENI PLAN 
 

F1. Specifikacija troškova, izvora financiranja i vremena provedbe aktivnosti 
U tablici proračuna potrebno je specificirati troškove koji će nastati na tijekom provedbe svih aktivnosti, iz kojeg 

izvora će se financirati i kad očekujete da će se provesti aktivnost (u kojem mjesecu projekta): 

 

 

Br. Vrsta troška 
Iznos u kn 

(bez PDV) 

Izvor (FIPRO, Vlastita 

sredstva ili drugi 

izvor) 

Projektni 

mjesec 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     



UKUPNO 
 

Traženi iznos potpore  

 

F2. Kratki opis aktivnosti  
Opišite kako ćete provoditi aktivnosti na komercijalizaciji inovacije, koraci koje ćete poduzeti, te  tko će biti 

zadužen za koju fazu provedbe. 

 

 
 

 

G.  POPIS DOKUMENATA KOJE JE POTREBNO DOSTAVITI UZ PRIJAVU 
 

G1. Za natjecatelje koji su fizička osoba: 

 1 Potpisana Skupna izjava. 

 2 Izjava o sufinanciranju , sadržaja: Natjecatelj (ime i prezime) će osigurati vlastita sredstva (iznos) 

za sufinanciranje predmeta prijave (naziv projekta) u projektu Komercijalizacija inovacije (ako se 

odnosi na Natjecatelja). 

 3 Ponude  dobavljača  za troškove navedene u prijavi.   

 4 Životopis voditelja projekta i ključnih osoba uključenih u projekt. 

 

G2. Za natjecatelje koji su mikro i mali subjekti malog gospodarstva    : 

 1 Registracija društva s trgovačkog suda ili preslika obrtnice 

 2 Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, ne starija od mjesec dana od 

datuma prijave ili rješenje porezne uprave kojim se odobrava obročna otplata poreznog duga. 

 3 Ponude  dobavljača  za troškove navedene u prijavi.   

 4 Životopis voditelja projekta i ključnih osoba uključenih u projekt 

 5 Potpisana Skupna izjava. 

 6 Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti. 

 7 Izjava o sufinanciranju , sadržaja: Natjecatelj (ime i prezime) će osigurati vlastita sredstva (iznos) 

za sufinanciranje predmeta prijave (naziv projekta) u projektu Komercijalizacija inovacije (ako se 

odnosi na Natjecatelja) 

 

 

H.  IZJAVA NATJECATELJA 
"Ovom izjavom kao natjecatelj potvrđujem: 

1.  svoju ozbiljnu nakanu za provedbu svih navedenih aktivnosti navedenih u ovoj prijavi u okviru 

projekta Komercijalizacija inovacije 

2. pod punom moralnom i materijalnom odgovornošću da su svi podaci i informacije koje dajem u okviru 

ove prijave istiniti i potpuni; 

3. da se protiv natjecatelja ne vode sudski, upravni ili administrativni postupci, odnosno da nisu započeti 

sudski sporovi protiv natjecatelja, njegove imovine, njegovih članova ili članova Uprave, te da nema 

presuda ili ovršnih isprava protiv natjecatelja; 

4. da za iste prijavljene troškove projekta nisam dobio i/ili nisam u postupku ugovaranja sufinanciranja iz 

drugih izvora državnog ili lokalnog proračuna; 

5. spremnost da na poziv i zahtjev zaklade FIPRO pružim sve potrebne dopunske informacije i dokumente 

nužne za sklapanje ugovora o financiranju, vrednovanje i daljnji razvoj projekta; 



6. suglasnost da se osnovni podaci o natjecatelju – fizičkoj ili pravnoj osobi (ime i prezime, adresa, naziv i 

sjedište poduzeća) i javni sažetak sadržan u prijavi budu javno dostupni; 

7. suglasnost da se podaci dani u ovoj prijavi mogu pohraniti u odgovarajuće baze podataka i koristiti kao 

statistički podaci (bez tehničkih detalja o tehnologiji sadržanih u prijavi); 

8. spremnost da ću u slučaju prihvaćanja projekta za potporu potpisati Ugovor o financiranju aktivnosti te 

da ću sredstva financiranja koristiti samo za prihvatljive aktivnosti i troškove.  

 

 

Mjesto i datum:  

 

 

 

_________________________ 
Potpis i pečat natjecatelja 

 


