
                                                                                                                               

                                                    
  

MOJA KREATIVNA CRTA 
Natječaj Zagrebačke banke za razvoj kreativne industrije u 2014. godini 

 
 

Zagrebačka banka objavljuje natječaj “MOJA KREATIVNA CRTA” za dodjelu financijske potpore za 

projekte iz područja kreativne industrije.  

Kreativne industrije su one koje se zasnivaju na kreativnosti, vještinama i talentu pojedinca, te svoj 
potencijal za stvaranje zaposlenosti i bogatstva baziraju na proizvodnji i eksploataciji intelektualnog 
vlasništva. U natječaju mogu sudjelovati projekti kreativnih industrija vezani uz sljedeća područja: 
oglašavanje, arhitektura, obrtništvo, dizajn, grafički dizajn, moda, film & video, muzika, scenske i 
izvođačke umjetnosti, digitalni mediji.  
 
Natječaj se objavljuje u sklopu projekta Zagrebačke banke Moj Zaba Start. 
 
Osim financijske potpore ovaj Natječaj podrazumijeva i edukaciju sudionika jer je za dugoročno 
poslovanje i održivost bitno savladati i određene vještine i znanja. Cilj edukacije je odabranim finalistima 
pružiti dodatnu potporu kako bi mogli uspješno upravljati svim poslovnim procesima i financijama te 
uspješno savladavati izazove tržišta. 
 

1. Tko se može prijaviti? 

 

Na Natječaj se mogu prijaviti: 

- obrtnici 

- male i srednje tvrtke do 15 mil. kuna godišnjeg prihoda 

- udruge, umjetničke organizacije i zadruge  

- dizajneri 

- fizičke osobe (uz uvjet osnivanja tvrtke prije isplate potpore u slučaju da projekt bude izabran u 
natječaju)   
 
 

2. Koji projekti se mogu prijaviti? 

 

Projekti iz područja kreativne industrije (oglašavanje, arhitektura, obrtništvo, dizajn, grafički dizajn, moda, 

film & video, muzika, scenske i izvođačke umjetnosti, digitalni mediji) koji podrazumijevaju inovativan, 

kreativan i održiv pristup, a imaju ciljeve: 

 pokretanja novog projekta ili 

 razvoja i širenja postojećeg projekta, korištenjem inovativnih rješenja  

 

Svaki prijavitelj može prijaviti samo jedan projekt. 

Potpora koja se dodjeljuje mora biti utrošena u projekt ili dio prijavljenog projekta u roku od godine dana, 

a za utrošak sredstava potpore tražit će se dokazni materijal. Trajanje prijavljenog projekta može biti i 

dulje od jedne godine od dana početka provedbe projekta, a provodi se na području Republike Hrvatske.  

 



                                                                                                                               

                                                    
  

Na Natječaj se ne mogu prijaviti: 

- projekti koji su već prijavljeni na natječaj Moja prilika ili Moja zelena zona (projekt može biti 
prijavljen samo u jedan od natječaja u okviru projekta Moj Zaba Start 2014.) 

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

- projekti koje vode članovi Komisije te njihovi bliski srodnici i poslovni suradnici 
 
 

3. Iznos financijskih sredstava  

Iznos potpore za tri prvonagrađena projekta, prema odabiru stručne Komisije: 

1. potpora u iznosu od 100.000 kn 
2. potpora u iznosu od 100.000 kn 
3. potpora u iznosu od 100.000 kn 

 
Iznos potpore za jedan projekt odabran od strane javnosti – 33.000,00 kn 

Navedeni su bruto iznosi potpora te porezne obveze podmiruje prijavitelj, u skladu s važećim propisima. 

Projekt koji je dobio potporu temeljem odabira stručne Komisije može dobiti i potporu temeljem odabira 

javnosti. 

 

4. Osnovni kriteriji za odabir projekata 

 

Utvrđuju se osnovni kriteriji za procjenu: 

 

TRŽIŠTE 

 problem i rješenje (poslovna mogućnost jasno se oslanja na temeljni problem i nudi bolje rješenje 

od trenutnih alternativa) 

 potencijal (postoji veličina potencijalnog tržišta, targetirana je ciljana skupina i postoji potražnja za 

proizvodom/uslugom) 

 

KOMPETENCIJE 

 vještine upravljanja idejom, projektom, timom 

 upravljanje financijama 

 prodajne vještine (marketing, promocija, prezentacija...) 

 sposobnosti tima odnosno autora (kompetencija povezivanja s vrijednosnim lancem (dobavljači, 

kupci, partneri)), sposobnost prepoznavanja vlastitih prednosti i slabosti 

 sposobnost prepoznavanja i preuzimanja rizika (koristi i prednosti investicije nadmašuju 
regulatorne, konkurentske i ostale rizike) 
 

 

 



                                                                                                                               

                                                    
  

DOSTUPNOST (financijski resursi) 

 procjena potrebnog kapitala/sredstava za održivo poslovanje (pokretanje ideje i održavanje ideje 

profitabilnom) 

 jasno objašnjenje kako bi se dodijeljena sredstva iskoristila za stvaranje vrijednosti i učinka 

 

 

5. Tko čini stručnu Komisiju? 

 

Članove stručne Komisije čine: 

- Bruketa&Žinić agencija 

- Dean Sinovčić 

- Hrvatska obrtnička komora 

- Jasna Jakovljević, HNK Varaždin 

- Zagrebačka banka  

 

6. Uvjeti prijave 

Prijave za potpore projektima razmatrat će se isključivo pod sljedećim uvjetima: 
- prijava je poslana u propisanom roku; 
- prijava je poslana na propisanim prijavnim obrascima; 
- prijavni obrasci su uredno i potpuno popunjeni te poslani putem web stranice  

www.mojzabastart.hr ili u papirnatom obliku poštom, u skladu s uputama 
- prijavitelj je registriran na području Republike Hrvatske 

 
 
Sve prijave se provode uz identifikaciju prijavitelja OIB-om.  
Jedan prijavitelj (jedan OIB) može prijaviti samo jedan projekt na natječaje u okviru projekta Moj 
Zaba Start. Svaka naknadna prijava bit će automatski onemogućena putem web stranice 
www.mojzabastart.hr, a u slučaju prijave poštom, ista neće biti prihvaćena. 
 
 
 

7. Dostavljanje prijava projekata 

 
Projekt za dodjelu potpore prijavljuje se u skladu s uputama iz Natječaja popunjavanjem obrazaca koji se 
nalaze na web stranici www.mojzabastart.hr, www.zaba.hr i stranicama Partnera natječaja. 
 
Prijavna dokumentacija sastoji se od obveznoga i neobveznoga dijela.  
 
Obvezni dio prijavne dokumentacije je: 

- Prijavnica; 
- popis priloga koji se dostavljaju uz prijavu (prilozi nisu obavezan dio prijave, ali ako se dostavljaju 

poštom potrebno je dostaviti njihov popis, dok će se prijavom putem www.mojzabastart.hr prilozi 
generirati automatski). 

 
Podaci navedeni u Pristupnici Natječaja moraju biti istiniti i podložni su provjeri. U slučaju utvrđenih 
nepravilnosti ili netočnosti u dokumentaciji, prijavljeni projekt neće se uzeti u daljnju evaluaciju.  

http://www.mojzabastart.hr/
http://www.mojzabastart.hr/
http://www.mojzabastart.hr/
http://www.mojzabastart.hr/


                                                                                                                               

                                                    
  

Neobvezni dio prijavne dokumentacije su: 
- pisma namjere dionika koji podupiru projekt ili pisma preporuke; 
- tehnička ili ostala dokumentacija ili informacije vezane za projekt koji se prijavljuje; 
- fotografije, zapisi, publikacije, novinski članci te ostali materijal koji pokazuje sposobnost i 

dosadašnja iskustva prijavitelja; 
- ostalo. 

 
Rok za dostavu prijava je 1. prosinca 2014. godine. 
 
 
 
Postoje dvije mogućnosti prijave na natječaj: 
 

1) Prijava na natječaj putem web stranice www.mojzabastart.hr 
 
Prijava na natječaj se, zajedno sa svom dokumentacijom, dostavlja putem platforme 
www.mojzabastart.hr. 
Prijava putem web stranice www.mojzabastart.hr je dostavljena u roku ako je zaprimljena putem 
www.mojzabastart.hr do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na Natječaj.  
Popratni materijal koji se dostavlja uz prijavnicu mogu biti dokumenti u formatima Word, PowerPoint i 
PDF do ukupne veličine 10MB zajedno. Nepotpuni prijedlozi neće se razmatrati.  
Prijava i dodatni materijal ne vraćaju se sudionicima Natječaja.  
 
 

2) Prijava na natječaj poštom u papirnatom obliku 
 
Prijava na natječaj se, zajedno sa svom dokumentacijom, dostavlja u papirnatom obliku preporučenom 
poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: 
 

Zagrebačka banka 
Identitet i komuniciranje 

Cesarčeva 2 
10000 Zagreb 

 
uz naznaku: Prijava na Natječaj „Moja kreativna crta“ – Ne otvarati. 

 
Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezni obrazac vlastoručno potpisan od osobe ovlaštene za 
zastupanje i ovjeren službenim pečatom prijavitelja.  
Prijava poštom je dostavljena u roku ako je na prijamnom žigu vidljivo da je zaprimljena u pošti do kraja 
datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na Natječaj. Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podnijeti nakon 
isteka roka neće se razmatrati.  
 
Ispunjena Prijavnica u cijelosti može sadržavati do 6 stranica A4 formata. Popratni materijal koji se 
dostavlja uz prijavnicu može biti u tiskanom obliku (najviše do 10 stranica) ili na CD-u koji može 
sadržavati dokumente u formatima Word, PowerPoint i PDF do ukupne veličine 10MB zajedno. 
Prijava se uz dodatni materijal ne vraća sudionicima Natječaja.  
 
 
 
 

http://www.mojzabastart.hr/
http://www.mojzabastart.hr/
http://www.mojzabastart.hr/
http://www.mojzabastart.hr/


                                                                                                                               

                                                    
  

 
8. Tijek izbora 

 

- stručna Komisija će sagledati pristigle prijave i odabrati deset najboljih projekata koji će ući u 
drugi krug Natječaja, odnosno finalni izbor za najbolje projekte natječaja Moja kreativna crta 
 

- u drugom krugu Natječaja Zagrebačka banka će za finaliste organizirati obavezne tematske 
radionice, prilagođene profilu finalista. Sudjelovanje finalista na radionicama je obavezno. U 
slučaju izostanka s radionice, finalisti će biti isključeni iz daljnjeg tijeka izbora. 
 

- ukoliko koji od odabranih finalista odustane od sudjelovanja u drugom krugu Natječaja, u drugi 
krug bit će pozvan idući finalist iz poretka odabranih, koji je zadovoljio sve kriterije prema 
evaluaciji stručne Komisije. 

 

- finalisti će svoje projekte prezentirati pred stručnom Komisijom koje će potom odlučiti o 
pobjedničkim projektima. 

 
- deset najboljih projekata odabranih od stručne Komisije stavlja se na javno glasovanje koje će biti 

organizirano na web stranici Zagrebačke banke Moj Zaba Start www.mojzabastart.hr . 
 

- nakon završenog procesa javnog glasovanja jedna potpora u iznosu 33.000,00 kuna bit će 
dodijeljena najboljem projektu koji je dobio najveći broj glasova putem web stranice 
www.mojzabastart.hr 
 

-  tri potpore, svaka u iznosu po 100.000 kuna, bit će dodijeljene najboljim projektima prema izboru 
stručne Komisije. 

 
Svi sudionici Natječaja će biti obaviješteni o rezultatima Natječaja na svečanoj dodjeli potpora Moj Zaba 
Start dobitnicima koja će biti održana u ožujku 2015. Zagrebačka banka će obavijestiti finaliste o točnom 
datumu održavanja svečane dodjele i proglašenja dobitnika. 
Nakon proglašenja dobitnika potpora rezultati će biti objavljeni putem medija i putem internetskih stranica 
Zagrebačke banke (www.mojzabastart.hr, www.zaba.hr) i web stranica Partnera. 
Odluka stručne Komisije je konačna, a žalba nije dopuštena. 
 
 
 

9. Zagrebačka banka nije odgovorna za eventualno kršenje autorskih prava ili krađu vlasništva nad 
prijavljenim projektima. 

 
 

10.  Očekivanja nakon proglašenja pobjednika 
 

Zagrebačka banka će kroz financijsku potporu podržati pobjedničke projekte koje će, u suradnji s 
medijskim partnerima, pratiti i nakon proglašenja.   

 
 
 
 
 
 

http://www.mojzabastart.hr/
http://www.mojzabastart.hr/
http://www.mojzabastart.hr/
http://www.zaba.hr/


                                                                                                                               

                                                    
  

11. Sažetak rokova 
 

- 1. listopada 2014. objava Natječaja 
- 1. prosinca 2014. zadnji dan za predaju prijava 
- siječanj 2015. objava 10 najboljih projekata  
- veljača 2015. javno glasovanje na web stranici www.mojzabastart.hr 
- ožujak 2015. objava pobjedničkih projekata i dodjela financijskih potpora 

 
 
 

12. Ostale informacije 
 
Ovaj natječaj objavljen je na web stranicama www.mojzabastart.hr, www.zaba.hr i stranicama Partnera 
natječaja. 
 
Dostavljanjem dokumentacije na ovaj natječaj prijavitelj daje odobrenje Zagrebačkoj banci da osnovne 
podatke o njemu i o prijavljenom projektu objavi na internetskim stranicama www.mojzabastart.hr, 
www.zaba.hr, putem društvenih mreža Zagrebačke banke i u drugim izvješćima te na društvenim 
mrežama i stranicama Partnera natječaja. 
 
Sva pitanja vezana za Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na 
sljedeću adresu: 
mojakreativnacrta@unicreditgroup.zaba.hr 
 
 

 

http://www.mojzabastart.hr/
http://www.mojzabastart.hr/
http://www.zaba.hr/
http://www.mojzabastart.hr/
http://www.zaba.hr/
mailto:mojakreativnacrta@unicreditgroup.zaba.hr

