Klasa: 430-01/13-03/005
Urbroj: 580-09/59-2013-009
Zagreb, 24. prosinca 2013.

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

Predmet: Odluka o ciljevima, uvjetima i postupcima za dodjeljivanje državne potpore za
istraživanje i razvoj
- mišljenje iz članka 10. ZDP-a; dostavlja se
Veza: Vaš zahtjev klasa: 910-08/13-01/00423, urbroj: 533-19-13-0022, od 5. prosinca 2013.
I. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija), zaprimila je 9. prosinca 2013. od
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (dalje: Ministarstvo), zahtjev pod naprijed
navedenom klasom, za davanjem mišljenja na Odluku o ciljevima, uvjetima i postupcima za
dodjeljivanje državne potpore za istraživanje i razvoj (dalje: Odluka).
II. Slijedom navedenog, Agencija je, sukladno članku 10. stavku 2. Zakona o državnim
potporama („Narodne novine“, broj 72/13 i 141/13), na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog
natjecanja u sastavu: Mladen Cerovac, mag.iur., predsjednik Vijeća, Vesna Patrlj, dipl.iur.,
zamjenica predsjednika Vijeća, mr.sc. Ljiljana Pavlic, mr.sc. Tatjana Peroković i Denis Matić,
dipl.iur., članovi Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, sa 161. sjednice, održane 23. i 24.
prosinca 2013., donijela sljedeće:
MIŠLJENJE
Odluka 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 (Opća uredba o skupnim izuzećima) i izuzeta je od obveze prijave
Europskoj komisiji iz članka 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Obrazloženje
I. Agencija je 9. prosinca 2013. od Ministarstva zaprimila zahtjev za davanjem mišljenja na
prijedlog Odluke. Obzirom da dostavljena dokumentacija nije bila potpuna, kako bi Agencija
donijela mišljenje iz članka 10. Zakona o državnim potporama ((„Narodne novine“, broj: 72/13 i
141/13; dalje: ZDP), u više navrata Agencija je zatražila dopunu prijedloga Odluke te dostavu
dodatne dokumentacije, između ostalog, mišljenje Ministarstva financija iz članka 12. ZDP-a, te
popunjeni Obrazac za pružanje zbirnih podataka iz članka 4. stavka 2. Pravilnika o dostavi
prijedloga državnih potpora i podataka o državnim potporama („Narodne novine“ broj 99/13).
Naime, Odluka prema članku 2. alineji 2. ZDP-a predstavlja program državne potpore. Prema
navedenom članku program državne potpore je akt na temelju kojeg se, bez potrebe za
dodatnim provedbenim mjerama, unaprijed neodređenim korisnicima dodjeljuju državne potpore.
Odluka predviđa dodjelu državne potpore za istraživanje i razvoj 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 (Opća uredba o skupnim izuzećima)
(„Službeni list“ Europske unije broj L 214, od 9. kolovoza 2008; dalje: Opća uredba o skupnim
izuzećima) pa je Ministarstvo moralo dostaviti ispunjeni Obrazac za pružanje zbirnih informacija
u skladu s obvezom proširenog izvješćivanja utvrđenoj u članku 9. stavku 1. Opće uredbe o
skupnim izuzećima (dalje: Obrazac).
Uz Odluku i Obrazac, Ministarstvo je bilo dužno dostaviti i pozitivno mišljenje Ministarstva
financija, sukladno obvezi koja proizlazi iz članka 12. stavka 5. ZDP-a.
Budući da se dodjela državne potpore za istraživanje i razvoj iz Odluke temelji na Općoj uredbi o
skupnim izuzećima, za programe dodjele državnih potpora iz Opće uredbe o skupnim izuzećima
nije potrebno odobrenje Europske komisije, već je država članica, sukladno članku 9. Opće
uredbe o skupnim izuzećima, u roku od 20 radnih dana od stupanja na snagu programa potpora
dužna Europskoj komisiji proslijediti sažetak informacija o programu čiji je sadržaj određen u
Prilogu III Opće uredbe o skupnim izuzećima.
Prema 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.
Ministarstvo je konačni zahtjev dostavilo 23. prosinca 2013., putem elektroničke pošte, u privitku
kojeg je dostavljena Odluka, mišljenje Ministarstva financija, Obrazac za pružanje zbirnih
informacija, predložak Sporazuma o partnerstvu te Tablica podjele troškova projekta.
II. Uvidom u Odluku utvrđeno je da sadrži sve osnovne elemente koje mora sadržavati program
državne potpore: davatelja državne potpore, cilj dodjele državne potpore, pravni temelj za
donošenje programa, korisnike državne potpore, sektore kojima se može dodijeliti državna
potpora, instrument, kategoriju, intenzitet i opravdane troškove za dodjelu državne potpore,
trajanje državne potpore i izvore sredstava državne potpore te učinak poticaja. Svi navedeni
elementi prijedloga programa državne potpore opisani su u nastavku teksta obrazloženja ovog
mišljenja.
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1. Davatelj državne potpore: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
2. Naziv programa državne potpore: Odluka o ciljevima, uvjetima i postupcima za dodjeljivanje
državne potpore za istraživanje i razvoj
3. Pravni temelj:
-

članak 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/11 i 12/13),
točka 3.2.Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. -2013.1
Državni proračun Republike Hrvatske za 2013. godinu, te projekcije za 2014. i 2015.
godinu2,
članak 10. Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih
instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine broj 78/12, 143/13)3,
članak 8. Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih
instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine broj 97/12),

4. Cilj:
Državna potpora sadržana u Odluci sukladna je s ciljevima postavljenim u okviru Operativnog
programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013., u dijelu koji se odnosi na Prioritetnu os 2.
"Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva", Mjeru 2.2. "Istraživanje, razvoj i transfer
tehnologije", a ima za cilj usmjeriti istraživanja prema potrebama gospodarstva, podupirući
istraživačke projekte koje provode javne istraživačke organizacije u partnerstvu s poslovnim
sektorom.
U članku 2. Odluke, Ministarstvo navodi da su učinci na gospodarstvo prema Odluci određeni i
mjerljivi, te se očekuje da će dodijeljena potpora doprinijeti slijedećem:
- ostvarenju sporazuma o suradnji poduzetnika s javnim visokim učilištem ili javnom
znanstvenom organizacijom,
- objavljivanju znanstvene publikacije o projektnim aktivnostima,
- završenom projektu transfera znanja,
- izravnom sudjelovanju međunarodnog stručnjaka koji će sudjelovati u aktivnostima unutar
projekta,
- razvijenom prototipu (koncept) proizvoda, procesa ili usluge,
- plasiranom novom proizvodu, procesu ili usluzi na tržište, tri godine nakon završetka
provedbe projekta,
- te koji će doprinijeti poboljšanju gospodarskih uvjeta poslovanja, poticanja proizvodnje
gospodarskog rasta i jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.
Praćenje postizanja navedenih indikatora osigurano je putem sustava za provedbu Kohezijske
politike (MIS). Prvi očekivani učinci očekuju se u 2014. godini te će stoga prvo izvješće o
učincima biti dostavljeno do kraja 2014. godine.

1

http://www.mrrfeu.hr/UserDocsImages/EU%20fondovi/OPRK%202007-2013%20HRV%20final.pdf

2

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_152_3213.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/429690.pdf
3
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_78_1834.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3069.html
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5. Korisnici:
Korisnici su mali, srednji i veliki poduzetnici.
Pod pojmom mali i srednji poduzetnik, podrazumijevaju se subjekti definirani prema Dodatku 1.
Opće uredbe o skupnim izuzećima, dok se pod pojmom veliki poduzetnik, podrazumijevaju
poduzetnici koji ne zadovoljavaju uvjete propisane u Dodatku 1. Opće uredbe o skupnom
izuzeću.
Pod pojmom istraživačka organizacija, podrazumijevaju se:
- javna visoka učilišta koja su financirana preko 50,01% iz javnih izvora te su upisana u
Upisnik visokih učilišta,
- javne znanstvene organizacije koje su financirane preko 50,01% iz javnih izvora te su
upisane u Upisnik znanstvenih organizacija,
pod uvjetom:
- da im je prvenstveni cilj provoditi temeljna istraživanja, industrijska istraživanja ili
eksperimentalni razvoj i širiti rezultate putem predavanja, objavljivanja ili transfera
tehnologije,
- da se sva dobit mora ponovno ulagati u te djelatnosti, objavu njihovih rezultata ili
podučavanje,
- da poduzetnici koji imaju utjecaj na takvu organizaciju, na primjer kroz svoj status
imatelja udjela ili članova te organizacije, nemaju nikakav povlašteni pristup istraživačkim
kapacitetima takve organizacije ili rezultatima istraživanja koja je organizacija provela.
Budući da Opća uredba o skupnim izuzećima u članku 1. stavku 7. propisuje da se državne
potpore obuhvaćene Općom uredbom o skupnim izuzećima ne mogu dodijeliti poduzetnicima u
teškoćama, Ministarstvo je u članku 7. stavku 1. Odluke također navelo da se državne potpore
za istraživanje i razvoj ne mogu dodijeliti sljedećim poduzetnicima:
- malom ili srednjem poduzetniku u teškoćama, kako je navedeno u članku 1. točki. 6.c. Opće
uredbe o skupnim izuzećima, te
- poduzetniku, koji nije definiran kao mali ili srednji poduzetnik, koji podliježe kriterijima
definiranim u važećim pravilima o dodjeli državnih potpora za sanaciju i restrukturiranje.
Dodatno, u članku 7. stavku 2. Odluke Ministarstvo je utvrdilo da se za malog i srednjeg
poduzetnika smatra da je poduzetnik u teškoćama ako ispunjava sljedeće uvjete:
(a) u slučaju društva s ograničenom odgovornošću, ako je nestalo više od polovine
njegovog upisanog kapitala, a više od jedne četvrtine tog kapitala izgubljeno je u
posljednjih 12 mjeseci, ili
(b) u slučaju trgovačkog društva u kojem barem neki članovi odgovaraju svom svojom
imovinom za dugove društva, ako je nestalo više od polovine njegovog kapitala
prikazanog u knjigama društva, a više od jedne četvrtine tog kapitala izgubljeno je u
posljednjih 12 mjeseci, ili
(c) za svaku vrstu trgovačkog društva, ako ono ispunjava kriterije domaćeg prava za
pokretanje cjelokupnog stečajnog postupka.
Osim poduzetnika u teškoćama, Ministarstvo je pravo na dodjelu državne potpore isključilo
poduzetnicima koji podliježu neizvršenom nalogu za povrat sredstava slijedom prethodne odluke
Komisije, kako je navedeno u članku 1. točki 6.a. Opće uredbe o skupnim izuzećima.
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Također, na osnovu Odluke potpora se ne može odobriti:
- za djelatnosti vezane uz izvoz, to jest potpore izravno vezane uz izvezene količine,
uspostavu i rad distribucijske mreže ili uz druge tekuće troškove povezane s izvoznom
djelatnošću,
- za potpore koje su uvjetovane time da se prednost daje uporabi domaće robe u odnosu na
uvezenu robu,
- za potpore u korist djelatnosti prerade i stavljanja u promet poljoprivrednih proizvoda, u
sljedećim slučajevima:
i. kad je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda
kupljenih od primarnih proizvođača ili stavljenih u promet od strane predmetnih
poduzetnika, ili
ii. kad je potpora uvjetovana njezinim djelomičnim ili potpunim prijenosom na primarne
proizvođače.
Time se Ministarstvo obvezuje poštivati pravila iz članka 1. točke 2. i točke 3. Opće uredbe o
skupnim izuzećima.
6. Sektori kojima se može dodijeliti državna potpora iz Odluke
Potpore po svojoj prirodi neće biti sektorske, a dodijelit će se za industrijska istraživanja ili
eksperimentalni razvoj te za prava industrijskog vlasništva za male i srednje poduzetnike kao što
je to definirano člankom 31. i 33. Opće uredbe o skupnim izuzećima.
Potpore će biti dodijeljene isključivo za projekte koji uključuju stvarnu suradnju između
istraživačke organizacije i jednog poduzetnika, kako je to navedeno u članku 3. stavku 3. Odluke,
pod uvjetom da:
- istraživačka organizacija vlastitim sredstvima snosi najmanje 10% opravdanih troškova
partnera na projektu, i
- istraživačka organizacija ima obvezu objaviti rezultate istraživačkih projekata ako oni
proizlaze iz istraživanja koje je provela ta organizacija.
Doprinos istraživačke organizacije utvrđen u članku 3. stavku 3. Odluke ne sadrži državnu
potporu i ne pribraja se državnoj potpori dodijeljenoj temeljem ove Odluke ukoliko je barem
jedan od slijedećih uvjeta ispunjen:
(1) rezultati koji nisu zaštićeni pravom intelektualnog vlasništva moraju se širiti bez ograničenja,
dok se sva prava intelektualnog vlasništva na rezultate istraživanja i razvoja koji su nastali
kao posljedica aktivnosti koje je provela istraživačka organizacija u potpunosti pripisuju
istraživačkoj organizaciji,
(2) istraživačka organizacija od poduzetnika koji sudjeluje na projektu prima naknadu koja je
istovjetna tržišnoj cijeni zaštite prava intelektualnog vlasništva koja nastaju kao posljedica
aktivnosti istraživačke organizacije koja je provedena u sklopu projekta i koja se prenose na
poduzetnike koji sudjeluju u zajedničkom projektu. Svaki financijski doprinos poduzetnika koji
sudjeluje u zajedničkom projektu troškovima istraživačke organizacije oduzet će se od gore
navedene naknade.
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7. Instrument dodjele državne potpore, namjena, kategorija i opravdani troškovi državne potpore
Instrument dodjele je subvencija, čime je ispunjen uvjet transparentne dodjele potpore iz članka
5. točke 1. Opće uredbe o skupnim izuzećima.
Sukladno članku 8. stavku 2. Odluke, prihvatljivi troškovi za industrijska istraživanja ili
eksperimentalni razvoj su:
a) troškovi osoblja (istraživača, tehničara i drugog pomoćnog osoblja u opsegu u kojem je ono
zaposleno na istraživačkom projektu),
b) troškovi ugovornih istraživanja, tehničkog znanja i patenata koji su kupljeni ili licencirani od
vanjskih izvora po tržišnim cijenama, ako je transakcija izvršena nepristrano i nema naznake
dogovornog djelovanja, kao i savjetodavni troškovi i troškovi istovjetnih usluga ako se koriste
isključivo za djelatnosti istraživanja,
c) drugi troškovi poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda,
nastali izravno kao rezultat istraživačke djelatnosti.
U odnosu na državne potpore za troškove prava industrijskog vlasništva za male i srednje
poduzetnike, slijedeći troškovi su prihvatljivi:
a) svi troškovi koji prethode dodjeli prava u matičnom pravnom sustavu, uključujući troškove
vezane uz pripremu, registraciju i ispitivanje prijave, kao i troškovi nastali prilikom obnove
prijave prije nego što je pravo dodijeljeno,
b) prijevodi i drugi troškovi nastali kako bi se pravo dobilo ili potvrdilo u drugim pravnim
sustavima,
c) troškovi nastali prilikom obrane valjanosti prava tijekom službenog ispitivanja prijave i
mogućeg postupka opovrgavanja, čak i ako ti troškovi nastanu nakon dodjele prava.
Navedeni opravdani troškovi sukladni su odredbama članka 31. stavka 5. Opće uredbe o
skupnim izuzećima, u slučaju projekata istraživanja i razvoja, odnosno odredbama članka 33.
stavka 3. u slučaju troškova prava industrijskog vlasništva za male i srednje poduzetnike.
Osim opravdanih troškova, Ministarstvo u cilju izbjegavanja bilo kakvih nejasnoća u primjeni
programa izričito navodi koji troškovi se smatraju neprihvatljivim. Riječ je o sljedećim troškovima:
- operativni troškovi s iznimkom troškova upravljanja projektom,
- ulaganja u kapital ili kreditna ulaganja, jamstvene fondove,
- troškovi povezani s aktivnostima stambenog zbrinjavanja,
- porez na dodanu vrijednost na koji korisnik ima pravo povrata,
- kamate na dug,
- doprinosi u naravi,
- nefinancijski doprinosi (robe ili usluge) od trećih strana koji ne obuhvaćaju troškove za
korisnika; kupnja opreme i prostorija,
- kupnja korištene opreme (ovo ograničenje se ne odnosi na slučajeve amortizacije),
- kupnja vozila,
- doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema
nacionalnom zakonodavstvu,
- kazne, financijske globe i troškovi sudskog spora,
- troškovi temeljeni na fiksnim troškovima izračunati primjenom standardne veličine jediničnih
cijena ili paušalnih iznosa,
- gubici zbog fluktuacija valutnih tečajeva i provizija na valutni tečaj,
- plaćanja neoporezivih bonusa zaposlenima,
- radni sati volontera, kao što je definirano u Zakonu o volonterstvu,
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-

bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere i drugi
troškovi u potpunosti financijske prirode.

8. Intenzitet
Ministarstvo je u članku 9. Odluke predvidjelo intenzitete državne potpore određene člankom 31.
stavkom 3. i 4. Opće uredbe o skupnim izuzećima.
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% opravdanih troškova malog poduzetnika, 75% u
slučaju srednjeg poduzetnika i 65% u slučaju velikog poduzetnika,
b) u slučaju eksperimentalnog razvoja 60% opravdanih troškova malog poduzetnika, 50%
slučaju srednjeg poduzetnika i 40% u slučaju velikog poduzetnika,
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) ovoga članka, uzimajući u obzir
istraživačke djelatnosti koje su prve dovele do predmetnih prava industrijskog vlasništva.
Nadalje, u članku 8. Odluke propisano je da se poduzetniku ne može dodijeliti državna potpora
čiji iznos u odnosu na opravdane troškove prelazi 240.000 eura odnosno 1.830.600,00 kuna (što
čini EU i nacionalno sufinanciranje i sufinanciranje prihvatljivih troškova poduzetnika od strane
istraživačke organizacije u iznosu od 10%).
Na taj način, Ministarstvo je ispunilo uvjete iz članka 6. stavaka 1.e) i f) Opće uredbe o skupnim
izuzećima, kojim je propisano da se Opća uredba o skupnim izuzećima ne primjenjuje na
pojedinačne potpore čiji bruto ekvivalent potpore premašuje:
- u slučaju potpore za projekte istraživanja i razvoja i za studije izvedivosti, ako se projekt
pretežno sastoji od industrijskih istraživanja, 10 milijuna eura po poduzetniku, po
projektu/studiji izvedivosti, odnosno, za sve ostale projekte 7,5 milijuna eura po poduzetniku,
po projektu/studiji izvedivosti, te
- potpore za troškove prava industrijskog vlasništva za mala i srednja poduzetnika: 5 milijuna
eura po poduzetniku, po projektu.

9. Sredstva namijenjena za provedbu projekata iz Odluke
Sredstva predviđena za provedbu projekata, kako je to navedeno u članku 4. Odluke,
sufinancirana su iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 60.136.300,73 kuna,
odnosno 7.884.143,00 eura (85%), i Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od
10.612.288,34 kuna, odnosno 1.391.319,35 eura (15%). Ukupno će istraživačkim
organizacijama i poduzetnicima sukladno Odluci biti dodijeljeno 70.748.589,07 kuna.

10. Trajanje
Od 23. prosinca 2013. do 30. lipnja 2014.
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11. Kumulacija
Državne potpore koje će se dodjeljivati temeljem Odluke neće se zbrajati s drugim državnim
potporama ili potporama male vrijednosti u bilo kojem obliku i iz bilo kojeg izvora, uključujući
državne potpore dodijeljene temeljem Odluke. Potpora može uključivati samo aktivnosti koje već
nisu ili će biti financirane sredstvima iz državnog proračuna, drugim javnim sredstvima ili s
kakvim drugim financiranjem od strane Zajednice.
Prijava za dodjelu potpore mora uključiti informacije:
- iz kojih je razvidna identifikacija poduzetnika i istraživačke organizacije,
- opisu projekta,
- suradnji između poduzetnika i istraživačke organizacije,
- troškovima projekta i izvorima financiranja.
Poduzetnik će uz prijavu za dodjelu potpore dostaviti slijedeće izjave:
a) izjavu o bilo kojoj državnoj potpori koja mu je dodijeljena za pokriće opravdanih troškova
projekta,
b) izjavu o potpori male vrijednosti koja mu je dodijeljena za pokriće opravdanih troškova
projekta,
c) izjavu da ne potpadaju pod okolnosti navedene u člancima 6. i 7. Odluke,
d) izjavu o statusu malog, srednjeg ili velikog poduzetnika.
Ovom odredbom Ministarstvo je ispunilo uvjet iz članka 7. Opće uredbe o skupnim izuzećima
koji se odnosi na kumulaciju državnih potpora.
12. Korištenje i nadzor državne potpore koja će biti dodijeljena temeljem Odluke
Sukladno članku 11. Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih
instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN br. 78/12, 143/13), Središnja agencija za
financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, kao Provedbeno tijelo razine 2
provodit će kontrolu implementacije projekata, odnosno namjenskog trošenja sredstava, kako to
proizlazi iz članka 4. Prijedloga Odluke.
13. Učinak poticaja
U članku 8. Opće uredbe o skupnim izuzećima propisano je da je državne potpore predviđene
Općom uredbom o skupnim izuzećima moguće izuzeti ukoliko imaju učinak poticaja.
Prema članku 8. stavku 2. Opće uredbe o skupnim izuzećima, za državne potpore koje se
dodjeljuju malim i srednjim poduzetnicima smatra se da imaju učinak poticaja ako je, prije nego
što je počeo rad na projektu ili djelatnosti, korisnik podnio prijavu za potporu predmetnoj državi
članici.
Prema članku 8. stavku 3. Opće uredbe o skupnim izuzećima, smatra se da državne potpore za
velike poduzetnike imaju učinak poticaja ako je, uz ispunjavanje uvjeta utvrđenih u članku 8.
stavku 2. Opće uredbe o državnim potporama, davatelj potpore prije dodjele potpore provjerio
da se dokumentacijom koju je pripremio korisnik potvrđuje jedan ili više sljedećih uvjeta:
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(a) znatno povećanje veličine projekta/djelatnosti, kao posljedica potpore,
(b) znatno povećanje obuhvata projekta/djelatnosti, kao posljedica potpore,
(c) znatno povećanje ukupnog iznosa koji korisnik troši na projekt/djelatnost, kao posljedica
potpore.
Navedene odredbe pod a), b) i c) Ministarstvo je navelo u članku 12. Odluke.

14. Provedba Prijedloga Odluke
U svrhu transparentnosti Ministarstvo će objaviti na svojoj mrežnoj stranici (www.mzos.hr) tekst
Odluke i natječajnu dokumentaciju za Poziv koji će biti dostupni na navedenoj mrežnoj stranici
do trenutka kad je predmetna mjera potpore na snazi.
Nakon postupka dodjele potpore objaviti će se slijedeće informacije, a u svezi dodijeljene
potpore poduzetniku:
- naziv projekta,
- identifikacija istraživačke organizacije i poduzetnika,
- troškovi projekta i izvori financiranja projekta.
Ministarstvo će čuvati detaljne zapise o programu potpora izuzetih prema Odluci. Takvi zapisi
sadržavat će sve informacije potrebne da bi se odredilo jesu li ispunjeni uvjeti utvrđeni Odlukom,
uključujući informacije o statusu svakog poduzetnika čije pravo na potporu ili na bonus ovisi o
tome ima li status malog ili srednjeg poduzetnika, informacije o učinku poticaja potpore i
informacije koje omogućavaju određivanje preciznog iznosa opravdanih troškova (izdataka) u
svrhu primjene Odluke.
Slijedom navedenog, Odluka o ciljevima, uvjetima i postupcima za dodjeljivanje državne potpore
za istraživanje i razvoj sukladna je Općoj uredbi o skupnim izuzećima te će Agencija, sukladno
članku 9. stavku 1. Opće uredbe o skupnim izuzećima, Europskoj komisiji proslijediti sažetak
informacija o programu u roku od 20 radnih dana od stupanja na snagu programa.

Predsjednik Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja

Mladen Cerovac, mag.iur.
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