
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

J A V N I    P O Z I V

ZA DODJELU DRŽAVNIH POTPORA MALE VRIJEDNOSTI 
U 2013. GODINI

66/07) Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao Davatelj potpore, 

objavljuje Javni poziv za dodjelu državnih potpora male vrijednosti u 2013. godini
.

Korisnici potpora su –obrtnici i pravne osobe koje 

imaju sjedište na otocima i koji svoju djelatnost obavljaju na otocima.

uvjetima:

– da imaju sjedište na otocima,

– da obavljaju djelatnost na otocima,

– da radnici koje zapošljavaju imaju prebivalište na otocima,

– da radnici koje zapošljavaju rade kod istog Korisnika potpora najmanje dvanaest mjeseci 

bez prekida od trenutka podnošenja Zahtjeva,

– da udio vlasništva Republike Hrvatske, jedinice regi

– -kreditne zadruge i 

Korisnici potpora mogu ostvariti prav

državnim potporama i Odluke o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti. 

Kriteriji za ostvarivanje prava na potpore su:

1. broj zaposlenih radnika,

2. djelatnosti:
na otocima prve skupine

potpora male vrijednosti (Narodne novine 77/06 i 66/07),

na otocima druge skupine

povrtlarstvo); ekstenzivno i polu



ribe, mrijest, uzgoj i prerada ribe i drugih morskih organizama; trgovina ribom; 

koralja i spužvi; kamenarstvo za potrebe klesarstva; klesarstvo;  proizvodnja 

poseb

obnovljenim i prenamijenjenim objektima i to: u hotelima, motelima, 

kampovima i marinama; brodogradnja, odnosno proizvodnja brodske opreme i 

no more Republike Hrvatske; 

-tehnološka istraživanja i 

upotrebu visokih tehnologija (posebice tehnologija s visokim stupnjem 

djelatnost;  informativna djelatnost; okolišu prikladna industrijska proizvodnja 

završnog stupnja prerade i proizvodnja gotovih industrijskih proizvoda i to: 

proizvodnja papira i proizvoda od papira, proizvodnja ostalih nemetalnih 

mineralnih proizvoda, proizvodnja metala i gotovih metalnih proizvoda, 

radionice, radionice za obnovu kulturne baštine; djelatnost socijalne skrbi i 

zdravstva; te djelatnosti humanitarnih i drugih nevladinih organizacija.

radnih mjesta ne mogu se dodijeliti:
za djelatnosti usmje

-

djelatnost izvoza,

za nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta koja se dodjeljuje 

poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz za najamninu ili 

naknadu,

Korisnici potpora na otocima prve skupine imaju pravo na potpore u iznosu od 100% jedne 

Korisnici potpora na otocima druge skupine imaju pravo na potpore u iznosu od 50% jedne 

poslodavcima 

protekom 12 mjeseci od prethodno podnesenog Zahtjeva.    



Podnositelji Zahtjeva podnose ispunjen Zahtjev za potpore sa propisanom 
dokumentacijom sukladno uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na potpore iz 
ovog Javnog poziva i obrasca Zahtjeva.
Obrazac zahtjeva za potpore dostupan je na web stranicama Davatelja potpora 

www.mrrfeu.hr.

Potrebna dokumentacija

1. Podaci o pravnom statusu:

• za obrtnike:

– preslika rješenja o osnivanju obrta (obrtnica);

– -

smiju biti starije od 30 dana;

•

– preslika rješenja o upisu u sudski registar;

–

trgo

– -

biti starije od 30 dana;

– obavijest o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD 

Državnog zavoda za statistiku;

• za zadruge:

– preslika rješenja o upisu u sudski registar;

– preslika ugovora o osnivanju zadruge;

– -

biti starije od 30 dana;

– obavijest o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD 

Državnog zavoda za statistiku;

• za udruge:

- preslika rješenja o upisu u registar udruga;

-

biti starije od 30 dana;

- obavijest o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD 

Državnog zavoda za statistiku;

2. Potvrdu nadležne ispostave Porezne uprave o podmirenim svim obvezama prema 

Državi (stanje duga mora biti nula (0) kuna); isprava ne smije biti starija od 15 

dana od datuma podnošenja zahtjeva

3. Preslike ugovora o radu za svakog radnika za kojeg se traži potpora i preslika 

osobne iskaznice;

4.

mjeseci (unatrag 12 mjeseci od datuma podnošenja Zahtjeva) za svakog radnika za 

kojeg se traži potpora – IP obrazac ovjeren od strane Korisnika potpore; 

5. Izjavu o svim dodijeljenim državnim potporama koje su Korisniku potpore dodijeljene 

unazad tri fiskalne godine do dana podnošenja Zahtjeva, potpisanu od ovlaštene osobe 

za zastupanje Korisnika potpore i ovjerenu kod javnog bilježnika ili izjavu Korisnika 

potpore potpisanu od ovlaštene osobe za zastupanje i ovjerenu kod javnog bilježnika 

da nije koristio državne potpore unazad tri fiskalne godine do dana podnošenja 

Zahtjeva. Obrazac Izjave Korisnika potpore o dodijeljenim državnim potporama 

dostupan je na web stranicama Davatelja potpora www.mrrfeu.hr.



Zahtjev za potpore i sva navedena potrebna dokumentacija treba biti uvezana u 

obrascu Zahtjeva za potpore i ovom javnom pozivu uz dodatnu napomenu da je za 

preslika osobne iskaznice, IP obrazac.

obliku, 

(ispuniti word i excel tablicu – Prilog 1., te dostaviti na CD-u).

Javni poziv otvoren je do 31. listopada 2013. godine što je ujedno i krajnji rok za 

dostavu Zahtjeva.

Podnositelji zahtjeva podnose ispunjen Zahtjev za potpore sa propisanom dokumentacijom 

sukladno uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na potpore na adresu: 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Uprava za regionalni razvoj, Sektor za otoke

Povjerenstvo za ostvarivanje prava na potpore male vrijednosti

u zatvorenim omotnicama s naznakom «ne otvaraj – javni poziv» i adresom podnositelja 

zahtjeva.

Zahtjeve razmatra i ocjenjuje Povjerenstvo koje je imenovao ministar. Odluke o pravu na 

temelju prijedloga Povjerenstva, donosi ministar. 

Ukoliko Povjerenstvom predloženi iznosi potpora po prihvatljivim zahtjevima premašuju 

ukupni iznos sredstava osiguran u Ministar zadržava 

pravo predložene iznose proporcionalno smanjiti sukladno raspoloživim sredstvima.

Nepotpuni i nepravodobni zahtjevi te zahtjevi koji ne udovoljavaju uvjetima i kriterijima ovog 

e se uzimati u razmatranje.

KLASA:   302-01/13-02/16

URBROJ: 538-05-2/0216-13-2

Zagreb, 11. srpnja 2013.
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