Klasa: 430-01/2013-10/013
Urbroj: 580-09-2/42-2013-009
Zagreb, 23. prosinca 2013.
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Kabinet ministra
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb
Predmet: Program potpora za povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i
srednjeg poduzetništva
- mišljenje; dostavlja se
Veza: Vaš dopis klasa: 311-01/13-01/338, urbroj: 516-05-13-1/1-13-6, od 12. prosinca 2013.
I. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 16. prosinca 2013. od
Ministarstva poduzetništva i obrta (dalje: Ministarstvo) prijedlog Programa dodjele državnih
potpora za povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg
poduzetništva (dalje: prijedlog Programa).
Prijedlog Programa prema članku 2. alineji 2 Zakona o državnim potporama („Narodne
novine“, broj: 72/13 i 141/13; dalje: ZDP) 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 državne potpore
dodjeljuju državne potpore.
Prijedlog Programa predviđa dodjelu državne potpore 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) („Službeni list“ EU broj L 214, od 9. kolovoza 2008; dalje: Uredba o općem skupnom
izuzeću) pa je Ministarstvo dostavilo ispunjeni Obrazac za pružanje zbirnih informacija u
skladu s obvezom proširenog izvješćivanja utvrđenoj u članku 9. stavku 1. Uredbe o općem
skupnom izuzeću (dalje: Obrazac).
Uz prijedlog Programa i Obrazac, Ministarstvo je dostavilo i pozitivno mišljenje Ministarstva
financija sukladno članku 12. stavku 1. ZDP-a.
Budući da se dodjela državne potpore iz prijedloga Programa temelji na Uredbi o općem
skupnom izuzeću, za programe dodjele državnih potpora iz Uredbe o općem skupnom
izuzeću nije potrebno odobrenje Europske komisije, već država članica, sukladno članku 9.
Uredbe o općem skupnom izuzeću, u roku od 20 radnih dana od stupanja na snagu
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programa potpora treba Europskoj komisiji proslijediti sažetak informacija o programu čiji je
sadržaj određen u Prilogu III Uredbe o općem skupnom izuzeću.
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.
II. Slijedom navedenog, Agencija je, sukladno članku 10. stavku 2 ZDP-a, 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 i mr.sc. Tatjana Peroković, članovi Vijeća, sa 161. sjednice, održane 23. prosinca
2013., donijela sljedeće
MIŠLJENJE
Prijedlog Programa dodjele državnih potpora za povećanje gospodarske aktivnosti i
konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva sukladan je 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 izuzet je od obveze prijave Europskoj komisiji.

Obrazloženje
Uvidom u prijedlog Programa 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.
1. Davatelj državne potpore: Ministarstvo poduzetništva i obrta
2. Naziv programa: Program dodjele državnih potpora za povećanje gospodarske aktivnosti i
konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva
3. Pravni temelj za donošenje programa državne potpore:
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave
- Zakon o proračunu
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata
Europske unije u Republici Hrvatskoj
- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata
Europske unije u Republici Hrvatskoj
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4. Cilj
Državne potpore će se temeljem ovog prijedloga Programa dodjeljivati za poticanje
konkurentnosti kroz ulaganja u suvremenu proizvodnu opremu i tehnologiju i nove proizvode,
diverzifikaciju i širenje poslovne djelatnosti, što će omogućiti razvoj proizvoda i usluga,
povećanje produktivnosti i konkurentnosti te povećanje broja zaposlenih i očuvanja
postojećih radnih mjesta kod korisnika.
Provođenjem strateških odrednica razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj, doprinijet će
se gospodarskom razvoju sukladno načelima održivog razvoja, stvaranjem uvjeta koji će
omogućiti jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika i realizaciju njihovih razvojnih
potencijala.
Ovaj prijedlog Programa namijenjen je ostvarivanju specifičnih ciljeva zacrtanih u Operativnom
programu Regionalna konkurentnost, vezanih uz razvoj poduzetništva, a to se odnosi na:
- pružanje bolje podrške za razvoj konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika pomažući
održivi rast produktivnosti i jačanje njihove sposobnosti da se natječu na međunarodnom
tržištu poboljšanjem ključnih elemenata koji osiguravaju pozitivno poslovno okruženje,
kao način povećanja regionalne konkurentnosti i bržeg gospodarskog rasta;
- poboljšanje učinkovitosti i produktivnosti malih i srednjih poduzetnika podupiranjem
investicija vezanih uz inovacije u proizvodnim procesima i uvođenje rezultata istraživanja
i razvoja u proizvodnju koja vodi povećanju razvojnih potencijala za nove i konkurentne
proizvode; te
- poboljšanje kvalitete i proširenje turističkih proizvoda podizanjem učinkovitosti malih i
srednjih poduzetnika u sektoru turizma kroz poboljšanje strukture smještajnih objekata i
njihove prateće komplementarne infrastrukture, čime se pridonosi kvaliteti turističke
ponude, povećanju popunjenosti, a time i povećanju zaposlenosti.
5. Korisnici državne potpore
Temeljem ovog prijedloga Programa, državne potpore dodijelit će se malim i srednjim
poduzetnicima.
Pod pojmom mali i srednji poduzetnici podrazumijevaju se subjekti koji su definirani u Prilogu
I. Uredbe o općem skupnom izuzeću.
Ministarstvo je također navelo da se državne potpore temeljem ovog prijedloga Programa ne
mogu dodijeliti poduzetnicima u teškoćama.
Budući da Uredba o općem skupnom izuzeću u članku 1. stavku 6. propisuje da se državne
potpore obuhvaćene Uredbom o općem skupnom izuzeću između ostalog ne mogu dodijeliti
poduzetnicima u teškoćama, temeljem članka 1. stavka 7. Uredbe o općem skupnom izuzeću
navedeno je kako 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.
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Mali ili srednji poduzetnik koji je osnovan prije manje od tri godine ne smatra se, za potrebe
Uredbe o općem skupnom izuzeću, poduzetnikom u teškoćama za to razdoblje osim ako
zadovoljava uvjet naveden u točki (c) članka 1. stavka 7. Uredbe o općem skupnom izuzeću.
6. Sektori kojima se može dodijeliti državna potpora iz prijedloga Programa
Državne potpore iz ovog prijedloga Programa namijenjene su svim industrijskim sektorima
gospodarstva.
Državne potpore iz Uredbe o općem skupnom izuzeću ne mogu se dodijeliti sektorima
navedenim u članku 1. stavku 3. Uredbe o općem skupnom izuzeću, a Ministarstvo je
poštujući pravila iz navedenog članka, u prijedlogu Programa isključilo sljedeće sektore
navedene u tom članku:
- poljoprivredne proizvode:
(i) proizvode navedeni u Prilogu I. Ugovora o osnivanju Europske zajednice, osim
proizvoda iz sektora ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom (EZ-a) broj
104/2000;
(ii) proizvode navedene pod oznakama KN 4502, 4503 i 4504 (proizvodi od pluta);
(iii) proizvode koji oponašaju ili zamjenjuju mlijeko i mliječne proizvode, kako je navedeno
u Uredbi Vijeća (EZ) br.1234/2007;
- sektor ugljena;
- sektor čelika i brodogradnje;
- sektor umjetnih vlakana;
- trgovinu na veliko i malo, popravci motornih vozila i motocikala (NKD odjeljak G);
- industriju igara; te
- aktivnosti vezane uz financije i osiguranje (NKD odjeljak K).
Također, temeljem ovog prijedloga Programa državna potpora se neće odobriti:
- za djelatnosti vezane uz izvoz, to jest za djelatnosti neposredno vezane uz izvezene
količine, uspostavu i rad distribucijske mreže ili uz druge tekuće troškove povezane s
izvoznom djelatnošću;
- ukoliko je potpora uvjetovana time da se prednost daje uporabi domaće robe u odnosu
na uvezenu robu;
- 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) kada je potpora uvjetovana njezinim djelomičnim ili potpunim prijenosom na primarne
proizvođače;
- u korist djelatnosti u sektoru ribarstva i akvakulture, obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ-a)
broj 104/2000;
- u korist djelatnosti u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda;
- u korist djelatnosti u sektoru ugljena;
- u korist djelatnosti u sektoru čelika, brodogradnje i sintetičkih vlakana.
Na osnovu ovog prijedloga Programa državna potpora se neće odobriti poduzetnicima koji:
- podliježu izvanrednom povratu sredstava slijedom prethodne odluke Komisije kako je
navedeno u članku 1., točki 6. (a) Uredbe o općem skupnom izuzeću ili izvanrednom
povratu sredstava od strane Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja kojom se potpora
ocjenjuje nezakonitom i neusklađenom sa zajedničkim tržištem;
- su poduzetnici u teškoćama;
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-

su u postupku predstečajne nagodbe;
nemaju pozitivno poslovanje u 2012. i 2013.;
ne mogu pružiti na uvid račun dobiti i gubitka i bilance stanja, odnosno prijavu poreza na
dohodak za zadnje dvije fiskalne godine koje prethode prijedlogu Programa (2011. - 2012.);
nisu registrirani u Republici Hrvatskoj;
su krivi za ozbiljan profesionalni prekršaj dokazan bilo kojim sredstvima koje ugovorno
tijelo može opravdati;
nisu ispunili obveze vezane uz plaćanje poreza te poreza, prireza i doprinosa na i iz
plaće u skladu sa zakonskim odredbama;
nemaju podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi;
su osuđeni za kazneno djelo vezano za svoje poslovno ponašanje na temelju
pravomoćne presude;
su bili predmetom pravomoćne presude za prijevaru, korupciju, uključenost u zločinačku
organizaciju ili bilo koju nezakonitu aktivnost štetnu za financijske interese Zajednice;
su dobili državnu potporu ili potporu male vrijednosti za isti opravdani trošak projekta;
nemaju zaposlenika.

7. Instrument dodjele državne potpore, namjena, kategorija, opravdani troškovi i intenzitet
državne potpore
Instrument dodjele državne potpore su bespovratna sredstva kao nadopuna privatnom
financiranju.
Državne potpore temeljem prijedloga Programa dodijelit će kao:
- regionalne potpore na koje se odnosi članak 13. Uredbe o općem skupnom izuzeću;
- potpore za savjetodavne usluge, na koje se odnosi članak 26. Uredbe o općem skupnom
izuzeću;
- potpore za sudjelovanje na sajmovima, na koje se odnosi članak 27. Uredbe o općem
skupnom izuzeću;
- potpore za usavršavanje, na koje se odnosi članak 39. Uredbe o općem skupnom izuzeću.
Državne potpore za savjetodavne usluge, za sudjelovanje na sajmovima, te za usavršavanje,
odobrit će se samo onom poduzetniku kojemu je, prema ovom prijedlogu Programa,
odobrena regionalna potpora.
7.1. Regionalne potpore na koje se odnosi članak 12. i članak 13. Uredbe o općem skupnom
izuzeću:
Regionalna potpora, temeljem prijedloga Programa, odobrava se za nova ulaganja s ciljem
potpore konkurentnosti, uključujući i konkurentnosti u sektoru turizma.
Novo ulaganje znači ulaganje u materijalnu ili nematerijalnu imovinu koja se odnosi na
širenje postojećeg poduzetnika, diverzifikaciju proizvodnje poduzetnika kroz nove dodatne
proizvode ili temeljnu promjenu u sveukupnom proizvodnom procesu (uključujući i pružanje
usluga) postojećeg poduzetnika.
Iznos potpore izračunava se kao postotak opravdanih materijalnih i nematerijalnih troškova
ulaganja i ne smije premašiti intenzitet potpore određen važećom Kartom regionalnih potpora
a to znači:
- 60 posto opravdanih troškova za male poduzetnike u zemljopisnim jedinicama
Kontinentalne i Jadranske Hrvatske;
- 50 posto opravdanih troškova za srednje poduzetnike u zemljopisnim jedinicama
Kontinentalne i Jadranske Hrvatske.
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Ako se potpora računa na temelju materijalnih ili nematerijalnih troškova ulaganja, korisnik
mora osigurati financijski doprinos za pokriće od najmanje 25 posto opravdanih troškova, ili
iz vlastitih izvora ili putem vanjskog financiranja, u obliku oslobođenom bilo kakve potpore iz
javnih izvora.
Umjetna podjela velikog projekta ulaganja na potprojekte nije dozvoljena. Veliki projekt
ulaganja smatra se jedinstvenim projektom ulaganja ako isti poduzetnik ili poduzetnici
provode ulaganje unutar razdoblja od tri godine, a ulaganje se sastoji od dugotrajne imovine
strukturirane na ekonomski nerazdvojiv način.
Regionalna potpora temeljem ovog prijedloga Programa odobrit će se pod uvjetom da njen
iznos za pojedini projekt nije manji od 3.800.000 kuna i ne prelazi 26.000.000 kuna, a
ukupan iznos regionalne državne potpore ovog prijedloga Programa može iznositi
180.714.160 kuna.
Opravdani troškovi ulaganja su sljedeći:
-

troškovi imovine koji se odnose na ulaganja u izgradnju nove ili rekonstrukciju,
adaptaciju, dogradnju postojeće zgrade i postrojenja, strojeve i opremu (materijalnu
imovinu), uz izuzetak troškova za kupnju zemljišta i zgrada, pod uvjetom da:
(i) su kupljeni od trećih strana po tržišnim uvjetima, pod uvjetom da stjecatelj nije u
poziciji da obavlja nadzor nad prodavateljem i obrnuto, u smislu članka 3. Uredbe
Vijeća (EZ) br 139/2004.

-

troškovi imovine koja nastaje prijenosom tehnologije stjecanjem patentnih prava, licenci,
know-how ili nepatentiranog tehničkog znanja (nematerijalna imovina), pod uvjetom da:
(i) se koristi isključivo u poduzetniku koji prima potporu;
(ii) se smatraju imovinom koja se amortizira;
(iii) su kupljeni od trećih strana po tržišnim uvjetima, pod uvjetom da stjecatelj nije u
poziciji da obavlja nadzor nad prodavateljem i obrnuto, u smislu članka 3. Uredbe
Vijeća (EZ) br 139/2004;
(iv) su uključeni u imovinu poduzetnika i ostaju u poduzetniku koji prima potporu
najmanje tri godine.

U prometnom sektoru transportna sredstva i oprema ne smatraju se prihvatljivom imovinom.
Novo ulaganje malih i srednjih poduzetnika (potpomognuto ovom potporom) mora se
zadržati na području jedinice lokalne samouprave u kojoj je provedeno, najmanje tri godine
nakon završetka ulaganja. Ovo ne sprječava zamjenu postrojenja ili opreme koji su zastarjeli
zbog brzih tehnoloških promjena, uz uvjet da je gospodarska djelatnost zadržana u
predmetnoj jedinici lokalne samouprave tijekom minimalnog razdoblja.
Navedeno je sukladno članku 12. stavku 1.a) Uredba o općem skupnom izuzeću.
Opravdani troškovi odgovaraju opravdanim troškovima za dodjelu regionalne državne potpore.
7.2. Potpore za savjetodavne usluge, na koje se odnosi članak 26. Uredbe o općem
skupnom izuzeću:
Potpore za savjetodavne usluge u korist malih i srednjih poduzetnika, temeljem ovog
prijedloga Programa, odobravaju se u iznosu do 50 posto opravdanih troškova, a mogu se
dodijeliti u korist malih i srednjih poduzetnika isključivo za savjetodavne usluge povezane s
projektom za koji se dodjeljuje regionalna potpora.
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Opravdani troškovi su troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti pod
uvjetom da predmetne usluge nisu kontinuirana ili periodična aktivnost u vezi s uobičajenim
troškovima poslovanja poduzetnika, kao što su uobičajene usluge poreznog savjetovanja,
redovne pravne usluge ili oglašavanje.
Bruto ekvivalent potpore za savjetodavne usluge iz prijedloga Programa ukupno iznosi
25.000.000 kuna, a ne može prijeći prag od 5.000.000 kuna po poduzetniku i po projektu.
7.3. Potpore za sudjelovanje na sajmovima, na koje se odnosi članak 27. Uredbe o općem
skupnom izuzeću:
Potpore malim i srednjim poduzetnicima za sudjelovanje na sajmovima, temeljem ovog
prijedloga Programa, odobravaju se u iznosu od 50 posto opravdanih troškova, a mogu se
dodijeliti u korist malih i srednjih poduzetnika isključivo za sudjelovanje na sajmovima
povezano s projektom za koji se dodjeljuje regionalna potpora.
Opravdani troškovi su troškovi nastali iznajmljivanjem, postavljanjem i vođenjem štanda za
prvo sudjelovanje poduzetnika na pojedinom sajmu ili izložbi.
Bruto ekvivalent potpore za sudjelovanje na sajmovima ukupno iznosi 25.000.000 kuna, a ne
može prijeći prag od 5.000.000 kuna po poduzetniku i po projektu.
7.4. Potpore za usavršavanje, na koje se odnosi članak 39. Uredbe o općem skupnom
izuzeću:
Potpore za usavršavanje, temeljem ovog prijedloga Programa, odobravaju se u intenzitetima:
- 35 posto za srednje poduzetnike i 45 posto za male poduzetnike za posebno usavršavanje;
- 70 posto za srednje poduzetnike i 80 posto za male poduzetnike za opće usavršavanje.
Potpore za usavršavanje mogu se dodijeliti u korist malih i srednjih poduzetnika isključivo za
usavršavanje povezano s projektom za koji se dodjeljuje regionalna potpora.
Ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju,
intenzitet potpore može se uvećati za 10 postotnih bodova do maksimalnog intenziteta
potpore od 80 posto opravdanih troškova.
Opravdani troškovi su sljedeći:
- troškovi osoblja predavača ;
- putni troškovi predavača i polaznika, uključujući i troškove smještaja;
- drugi tekući troškovi kao što su materijali i potrošna roba izravno vezani uz projekt
usavršavanja;
- amortizacija alata i opreme, u opsegu u kojem se isključivo koriste za projekt usavršavanja;
- troškovi usmjeravanja i savjetovanja u vezi s projektom usavršavanja;
- troškovi polaznika i opći indirektni troškovi (administrativni troškovi, najam, režijski
troškovi) do ukupnog iznosa drugih opravdanih troškova iz prethodnih točaka). Glede
troškova polaznika, u obzir se uzimaju samo sati tijekom kojih polaznici stvarno sudjeluju
u usavršavanju, nakon odbitka svih proizvodnih sati.
Bruto ekvivalent potpore za usavršavanje ukupno iznosi 25.000.000 kuna, a ne može prijeći
prag od 5.000.000 kuna po poduzetniku i po projektu.
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8. Sredstva namijenjena za provedbu prijedloga Programa
Sredstva namijenjena provedbi prijedloga Programa u iznosu od 255.714.160 kuna, (iz
nacionalnih sredstava osiguran je iznos od 25.434.160 kuna) osigurana su temeljem OP
Regionalna konkurentnost u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. i
projekcijama za 2015. i 2016. na poziciji Ministarstva poduzetništva i obrta, Aktivnosti
K822018 - OP Regionalna konkurentnost, Prioritet 2. i 3., sukladno planiranoj dinamici
plaćanja od 2014 do 2016., uz obavezno sufinanciranje korisnika koje će se provjeravati
tijekom postupka ugovaranja i provedbe projekta. Temeljem Operativnog programa
Regionalna konkurentnost iz Europskog fonda za regionalni razvoj za ovaj Program
osigurano je 230.280.000 kuna. Operativni program regionalna konkurentnost 2007 – 2013,
usvojen je Odlukom Komisije od 6. rujna 2013. (CCI 2007HR161PO003), a financiran je
sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, u dijelu koji se odnosi na Prioritetnu os 2.
„Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva“, Mjera 2.1. „Razvoj poslovne klime i
konkurentnosti MSP-a“ (dalje: OP Regionalna konkurentnost).
Odobrena sredstva po ovom Programu isplaćivat će se u tranšama na način da je za 2014.
predviđen iznosi od 154 milijuna kuna, za 2015. iznos od 76 milijuna kuna te za 2016. iznos
od 25 milijuna kuna.
Ukupna državna potpora iz prijedloga Programa obuhvaćena pod rednim brojevima 7.1. do
7.4. obrazloženja ovog mišljenja, odobrit će se pod uvjetom da njen iznos za pojedini projekt
nije manji od 3.800.000 kuna i ne prelazi 26.000.000 kuna, sukladno odredbama članka 6. i
članaka 9. - 11. prijedloga Programa.

9. Trajanje prijedloga Programa
Prijedlog Programa stupa na snagu i primjenjuje se od dana donošenja, a državne potpore po
ovom Programu mogu se dodijeliti do 30. lipnja 2014.
10. Kumulacija državnih potpora
Državne potpore odobrene temeljem ovog prijedloga Programa neće se zbrajati s drugim
državnim potporama ili potporama male vrijednosti (de minimis) u bilo kojem obliku i iz bilo
kojeg izvora u vezi s istim opravdanim troškovima.
U slučaju da ukupan iznos državne potpore po pojedinim kategorijama iz članka 3. prijedloga
Programa ne bude iskorišten, sredstva će se preraspodijeliti na ostale kategorije državnih
potpora.
U cilju izbjegavanja dodjele potpore po istim opravdanim troškovima i za istu svrhu,
Ministarstvo će korisnike državne potpore kod prijave za dodjelu potpora po ovom Programu,
tražiti dostavu Zahtjeva za državnu potporu koji mora sadržavati podatke koji omogućavaju
identifikaciju poduzetnika, opis projekta te podatke o troškovima projekta i izvorima
financiranja. Uz Zahtjev za državnu potporu poduzetnik mora priložiti i izjave o svim
primljenim državnim potporama za pokriće opravdanih troškova projekta, o primljenim
potporama male vrijednosti za pokriće opravdanih troškova projekta, izjavu da su okolnosti
nabrojane u članku 5. prijedloga Programa isključene, te da korisnik ima status malog ili
srednjeg poduzetnika.
Ovom odredbom Ministarstvo je ispunilo uvjet iz članka 7. Uredbe o općem skupnom izuzeću
koji se odnosi na kumulaciju državnih potpora.
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11. Korištenje i nadzor državne potpore koja će biti dodijeljena temeljem prijedloga Programa
U svrhu analize učinaka dodijeljenih poticajnih sredstava korisnik je davatelju potpore dužan
dostavljati tromjesečna izvješća o provedbi prijavljene investicije, a praćenje postizanja
navedenih ciljeva osigurano je putem Integriranog sustava upravljanja informacijama (MIS).
12. Učinak poticaja
U članku 8. Uredbe o općem skupnom izuzeću propisano je da je državne potpore predviđene
Uredbom o općem skupnom izuzeću moguće izuzeti ukoliko imaju učinak poticaja.
Prema članku 8. stavku 2. Uredbe o općem skupnom izuzeću, 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.
Navedene odredbe Ministarstvo je navelo u prijedlogu Programa.
Očekivani učinci na male i srednje poduzetnike prema ovom prijedlogu Programa su
određeni i mjerljivi, s jasno postavljenim ciljevima koji će doprinijeti ostvarenju ciljeva i
indikatora kvantificiranih u OP Regionalna konkurentnost.
Očekuje se da će se provedbom Programa:
- poduprijeti male i srednje poduzetnike u realizaciji njihovih investicija s ciljem povećanja
gospodarske aktivnosti i konkurentnosti, što bi trebalo rezultirati sveukupnom vrijednosti
investicija u iznosu od 450 milijuna kuna;
- realizirati ukupno 10 projekata malih i srednjih poduzetnika u sektoru turizma s ciljem
povećanja njihovih smještajnih kapaciteta za ukupno 200 kreveta što će kod poduprtih
projekata doprinijeti povećanju broja noćenja za 100 posto i produžiti trajanje turističke
sezone povećanjem ukupnog broja dana popunjenosti u izgrađenoj infrastrukturi na
1.500 dana.

13. Provedba Operativnog programa
U cilju provedbe ovog Programa, državne potpore dodijelit će se putem javnog poziva, a
ministarstvo će analizirati pristigle prijave sa ciljem utvrđivanja je li iste udovoljavaju uvjetima,
sukladno prijedlogu Programa, te će izradit ocjenu prijavljenih investicija, napraviti analizu
opravdanih troškova po istim i sukladno tome uputiti prijedlog za dodjelu potpora ministru
poduzetništava i obrta koji donosi odluku.
Provedba programa odvijat će se transparentno sukladno članku 9. Uredbe o općem
skupnom izuzeću.
Ministarstvo će u cilju transparentnosti, osigurati dostupnost cjelovitog teksta mjere potpore
za cijelo vrijeme trajanja programa kao i popis primatelja potpore na svojoj web stranici
www.minpo.hr.
Po završetku postupka dodjele sredstava potpore, Ministarstvo će izvijestiti Agenciju o
iznosu dodijeljene potpore po pojedinom poduzetniku.
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Slijedom navedenog, prijedlog Programa sukladan je Uredbi o općem skupnom izuzeću te će
Agencija, sukladno članku 9. stavku 1. Uredbe o općem skupnom izuzeću, 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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