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Zagreb, 4. ožujka 2014.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Kabinet ministra
Ulica Donje Svetice 38,
10000 Zagreb

Predmet: Izmjena Odluke o ciljevima, uvjetima i postupcima za dodjeljivanje državne
potpore za istraživanje, razvoj i inovacije
- mišljenje; dostavlja se
Veza: Vaš zahtjev klasa: 910-08/13-01/00423, urbroj: 533-19-14-0047, od 27. veljače
2014.
I. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija), zaprimila je 27. veljače
2014. od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (dalje: Ministarstvo), zahtjev pod
naprijed navedenom klasom, za davanjem mišljenja na Izmjenu Odluke o ciljevima,
uvjetima i postupcima za dodjeljivanje državne potpore za istraživanje i razvoj (dalje:
Izmjena Odluke).
II. Slijedom navedenog, Agencija je, sukladno članku 10. stavku 2. Zakona o
državnim potporama („Narodne novine“, broj: 72/13 i 141/13; dalje: ZDP), na temelju
odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja u sastavu: Mladen Cerovac, mag.iur.,
predsjednik Vijeća, Vesna Patrlj, dipl.iur., zamjenica predsjednika Vijeća, Denis
Matić, dipl.iur., mr.sc. Ljiljana Pavlic, mr.sc. i Tatjana Peroković, članovi Vijeća, s 8.
sjednice, održane 4. ožujka 2014., donijela sljedeće
MIŠLJENJE
Izmjena Odluke je sukladna s pravilima iz Uredbe Komisije br. 800/2008, od 6.
kolovoza 2008. kojom se određene kategorije potpora proglašavaju usklađenim sa
zajedničkim tržištem pri primjeni članaka 87. i 88. Ugovora (Uredba o općem
skupnom izuzeću) i izuzeta je od obveze prijave Europskoj komisiji iz članka 108.
Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Obrazloženje
I. Agencija je 27. veljače 2014. od Ministarstva zaprimila zahtjev za davanjem
mišljenja na Izmjenu Odluke, te pozitivno mišljenje Ministarstva financija, sukladno
obvezi koja proizlazi iz članka 12. stavka 5. ZDP-a, a s obzirom da Ministarstvo traži
mišljenje na Izmjenu Odluke. U privitku zahtjeva za Izmjenom Odluke, Ministarstvo je
dostavilo samo Izmjenu Odluke, tekst Odluke od 24. prosinca 2013., pročišćeni tekst
Izmjene Odluke te mišljenje Ministarstva financija, dok nije bilo potrebe za dostavom
Obrasca za pružanjem zbirnih informacija jer nije bilo bitnih izmjena koje bi bile
unesene u taj Obrazac.
Naime, Agencija je 24. prosinca 2013. donijela mišljenje, klasa: 430-01/13-03/005,
urbroj: 580-09/59-2013-009, na Odluku o ciljevima, uvjetima i postupcima za
dodjeljivanje državne potpore za istraživanje i razvoj (dalje: Odluka), u kojoj navodi
kako je ista sukladna s pravilima iz Uredbe o općem skupnom izuzeću te je izuzeta od
obveze prijave Europskoj komisiji iz članka 108. Ugovora o funkcioniranju Europske
unije (dalje: UFEU). S obzirom da se dodjela državne potpore za istraživanje i razvoj iz
Odluke temelji na Uredbi o općem skupnom izuzeću, nije potrebno odobrenje
Europske komisije, već je država članica, dužna Europskoj komisiji proslijediti sažetak
informacija o programu sukladnom Uredbi o općem skupnom izuzeću. Slijedom
navedenog, a sukladno članku 10. ZDP-a, Agencija na prijedlog programa državne
potpore koje su izuzete od obveze prijave Europskoj komisiji daje mišljenje o
usklađenosti sadržaja prijedloga s pravilima o državnim potporama.
Nakon davanja mišljenja na Odluku, Agencija je bila dužna putem prijave, obavijestiti
Europsku komisiju o istome. Dana 14. siječnja 2014. Agencija je obavijestila,
Europsku komisiju o programu državnih potpora iz Odluke, sukladno Uredbi o općem
skupnom izuzeću, te je Europska komisija Agenciji dana 15. siječnja 2014. dostavila
Potvrdu o primitku broj: SA.38173(2014/X).

II. Agencija je uvidom u Izmjenu Odluke utvrdila da ista ne mijenja temeljene podatke
odnosno mjere te osnovne elemente koje sadržava Odluka, od davatelja potpore, cilja
dodjele, pravnog temelja za donošenje programa, korisnika potpore, sektora kojima se
može dodijeliti potpora, instrumenta, kategorije, intenziteta i opravdanih troškova za
dodjelu potpore, trajanja potpore, izvora sredstava potpore do učinka poticaja.
Naime, Ministarstvo je zatražilo žurnu izmjenu Odluke kako bi unutar Poziva koje je
već raspisalo temeljem te Odluke, raspisalo mogućnost manjih intenziteta propisanih
Uredbom o općem skupnom izuzeću, odnosno da u slučaju suradnje ali bez
doprinosa istraživačke organizacije od 10 posto, dodijeljeni intenzitet potpore ne
može biti 80 posto, već osnovni intenzitet uvećan za mala i srednja poduzeća za
industrijska istraživanja i eksperimentalni razvoj.
Što se tiče intenziteta državnih potpora na koje se i odnosi ova Izmjena Odluke,
potrebno je naglasiti kako je u Odluci, u članku 9., Ministarstvo predvidjelo intenzitete
državne potpore određene člankom 31. stavkom 3. i 4. Uredbe o općem skupnom
izuzeću.
U Odluci je navedeno kako intenziteti potpora za poduzetnike, za projekte koji
uključuju stvarnu suradnju između istraživačke organizacije i jednog poduzetnika ne
smiju prijeći: a) u slučaju industrijskog istraživanja 80 posto opravdanih troškova
malog poduzetnika, 75 posto u slučaju srednjeg poduzetnika i 65 posto u slučaju
velikog poduzetnika; b) u slučaju eksperimentalnog razvoja 60 posto opravdanih

troškova malog poduzetnika, 50 posto slučaju srednjeg poduzetnika i 40 posto u
slučaju velikog poduzetnika; te c) u slučaju potpore za troškove povezane s
dobivanjem i potvrđivanjem patenata i drugih prava industrijskog vlasništva intenzitet
potpore ne premašuje intenzitet za istraživačke i razvojne projekte kao što je
definirano u točkama a) i b) uzimajući u obzir istraživačke djelatnosti koje su prve
dovele do predmetnih prava industrijskog vlasništva.
U Izmjeni Odluke, sada je navedeno kako su osnovni intenziteti za poduzetnike
podijeljeni na dvije faze: za industrijsko istraživanje s 50 posto prihvatljivih troškova, te
za eksperimentalni razvoj s 25 posto prihvatljivih troškova. Poduzetnik može ostvariti
pravo povećanja, odnosno bonusa, samo na naprijed navedene osnovne intenzitete.
Povećanja na osnovne intenzitete sada iznose: za male poduzetnike 20 posto, a za
srednje 10 posto. Također, dodatni bonus od 15 posto (do maksimalnog intenziteta
potpore od 80 posto), može se dodijeliti ukoliko projekt uključuje stvarnu suradnju
između istraživačke organizacije i poduzetnika pod uvjetom da istraživačka
organizacija vlastitim sredstvima snosi najmanje 10 posto prihvatljivih troškova
projekta, te da istraživačka organizacija ima obvezu objave rezultata istraživačkih
projekata ako oni proizlaze iz istraživanja koje je provela ta organizacija.
Ministarstvo, također, naglašava kako se takvom izmjenom Odluke, ne mijenjaju
osnovni elementi programa u Odluci, od trajanja, iznosa potpore, korisnika,
sufinanciranja, te maksimalnih intenziteta, stoga nije bila niti potrebna izmjena
obrazaca iz dodatne dokumentacije.
Slijedom navedenog, Agencija navodi kako je Izmjena Odluke sukladna Uredbi o
općem skupnom izuzeću, s obzirom da nema značajnih promjena u odnosu na
Odluku, te samim time nema potrebe prijavljivati promjene iz Izmjene Odluke putem
prijave, odnosno informiranja Europske komisije.

S poštovanjem,
Predsjednik Vijeća za
zaštitu tržišnog natjecanja

Mladen Cerovac, mag.iur.

