Na temelju članaka 7. i 1O. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
(„Narodne novine", broj 107/03 i 144/12), članka 21. Statuta Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost („Narodne novine", broj 193/03, 73/04, 116/08, 101/09,
118/11, 67/13, 70/14 i 155/14 - pročišćeni tekst), Pravilnika o uvjetima i načinu
dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima
i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda („Narodne
novine", broj 18/09, 42/12, 73/13, 29/14 i 155/14), Zakona o državnim potporama
(„Narodne novine", broj 47/14, 69/17), Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18.
prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju
Europske unije na de minimis potpore (SL L 352/1, 24.12.2013) i Uredbe Komisije (EU)
2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina
produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i
odgovarajućih prilagodbi (SL L 215/2020) Fond za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost, donosi

PROGRAM DODJELE DE MINIMIS POTPORA (POTPORA MALE VRIJEDNOSTI)
U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA, ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I
OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
POGLAVLJE I.
Članak 1.
Opće odredbe

(1)

(2)

(3)

Programom dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) u području
zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije (u daljnjem
tekstu: Program) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu de minimis
potpora za projekte koji će se sufinancirati sredstvima Fonda za zaštitu okoliša
i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: FZOEU).
De minimis potpore za namjene iz stavka 1. ovog članka dodjeljivat će se radi
provedbe ciljeva nacionalnih politika koji su sadržani u zakonskim, strateškim i
programskim dokumentima Republike Hrvatske, a odnose se na zaštitu okoliša
naročito na sustav gospodarenja otpadom, energetsku učinkovitost i ulaganje u
energiju iz obnovljivih izvora.
Ovaj Program predstavlja akt na temelju kojeg će se dodjeljivati de minimis
potpore u smislu članka 3. stavka 2. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18.
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(4)
(5)

(6)

prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju
Europske unije nade minimis potpore 1 (u daljnjem tekstu: de minimis Uredba).
De minimis potpore sukladne ovom Programu smatraju se transparentnim
potporama u smislu članka 4. de minimis Uredbe.
Gornja granica de minimis potpore koja se po državi članici može dodijeliti
jednom poduzetniku ne smije premašiti 200.000 EUR tijekom bilo kojeg
razdoblja od tri fiskalne godine. Ukupan iznos de minimis potpore koja se po
državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku koji obavlja cestovni prijevoz tereta
za najamninu ili naknadu ne smije premašiti 100.000 EUR tijekom bilo kojeg
razdoblja od tri fiskalne godine. Ta se potpora ne smije koristiti za kupovinu
vozila za cestovni prijevoz tereta.
Ako bi se dodjelom novih de minimis potpora mogla premašiti odgovarajuća
gornja granica iz stavka 5. ovog članka, ni jedna od tih novih potpora ne može
se dodijeliti na temelju ovog Programa.
Članak 2.

Davatelj de minimis potpora
(1)
(2)

FZOEU je davatelj de minimis potpora i osigurava sredstva za sufinanciranje
projekata, programa i aktivnosti za provedbu ovog Programa.
De minimis potpore iz stavka 1. ovog članka FZOEU dodjeljuje putem javnih
poziva za sufinanciranje i javnih natječaja, kojima se utvrđuju uvjeti
prihvatljivosti prijavitelja za dodjelu de minimis potpore, oblik dodjele de minimis
potpore (bespovratna sredstva, zajam uz povoljnije uvjete), postupak i način
dodjele de minimis potpore i druga pitanja od značaja za transparentan,
nediskriminirajući
i otvoren pristup sredstvima FZOEU namijenjenim
sufinanciranju projekata i aktivnosti u okviru ovog Programa.
Članak 3.

Korisnici de minimis potpora
Korisnici de minimis potpora u okviru ovog Programa mogu biti pravne i fizičke osobe
koje, obavijajući gospodarsku djelatnost, nude svoje proizvode i usluge na tržištu
(poduzetnici), bez obzira na pravni status (trgovačka društva, obrti, ustanove, javne
ustanove, itd.) i način financiranja.
Članak 4.

Prihvatljive aktivnosti
(1)

Na temelju ovog Programa dodjeljuju se de minimis potpore za aktivnosti koje
se odnose na ulaganja u projekte zaštite okoliša, a osobito projekte kojima je
cilj poticanje uspostave kvalitetnog, cjelovitog i dobro funkcionirajućeg sustava
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gospodarenja komunalnim otpadom čija je svrha smanjenje količine otpada koji
se odlaže na odlagalištima kao i ulaganja koja su u skladu s načelima kružnog
gospodarstva.
(2)

Na temelju ovog Programa dodjeljuju se de minimis potpore za aktivnosti koje
su usmjerene na projekte energetske učinkovitosti i za korištenje energije iz
obnovljivih izvora, a osobito na projekte kojima je cilj ubrzanje energetske
tranzicije.

(3)

U okviru ovog Programa prihvatljiva je dodjela de minimis potpora za
sufinanciranje troškova ulaganja (investicije) za projektne aktivnosti iz stavka 1.
i stavka 2. ovog članka i za pokriće operativnih troškova koji su izravno povezani
s aktivnostima zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i ulaganjem u energiju
iz obnovljivih izvora, koje će se provoditi u skladu s Godišnjim programom
raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja FZOEU.

Članak 5.
Područje

(1)

(2)

primjene

U skladu sa člankom 1. de minimis Uredbe, u okviru ovog Programa, de minimis
potpore se ne mogu dodijeliti:
a)
poduzetnicima koji djeluju u sektoru ribarstva i akvakulture sukladno
Uredbi Vijeća (EZ) broj 1379/2013;
b)
poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih
proizvoda;
c)
poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište
poljoprivrednih proizvoda, i to u sljedećim slučajevima:
i.
kada je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine
tih proizvoda nabavljenih od primarnih proizvođača ili ih oni
prodaju na tržištu,
ii.
kada je potpora uvjetovana ili se djelomično ili u cijelosti prenosi
na proizvođače primarnih poljoprivrednih proizvoda;
d)
djelatnostima usmjerenim izvozu u treće zemlje ili države članice EU
odnosno ako je de minimis potpora izravno vezana uz izvezene količine,
uspostavu i funkcioniranje distribucijske mreže ili s drugim tekućim
troškovima vezanim isključivo uz izvozne aktivnosti;
e)
u slučaju kada se dodjela potpore uvjetuje uporabom domaćih proizvoda
u odnosu na uvozne.
Ako određeni korisnik istodobno obavlja djelatnost u sektorima navedenim u
stavku 1. točkama a), b) i c) ovog članka i aktivnosti koje su obuhvaćene
područjem primjene ovog Programa, ovaj Program će se primjenjivati na te
aktivnosti, pod uvjetom da isključeni sektori (iz stavka 1. točke a), b) i c)) ne
ostvaruju koristi od de minimis potpora dodijeljenih za aktivnosti u okviru ovog
Programa. U tom slučaju, korisnik de minimis potpore iz ovog Programa je u
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obvezi na primjeren način osigurati razdvajanje navedenih aktivnosti, primjerice
vođenjem odvojenog knjigovodstva (razdvajanjem troškova) ili organizacijskim
razdvajanjem djelatnosti koje su obuhvaćene područjem primjene ovog
Programa od djelatnosti kojima se sukladno stavku 1. točkama a), b) i c) ovog
članka ne mogu dodijeliti potpore u okviru ovog Programa te dostaviti izjavu
FZOEU kojom potvrđuje to razdvajanje.

Ćlanak 6.
Jedan poduzetnik

(1)

(2)
(3)

U skladu sa člankom 2. de minimis Uredbe, u okviru ovog Programa de minimis
potpora se može dodijeliti „jednom poduzetniku". Pojam „jedan poduzetnik"
obuhvaća sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih odnosa:
a)
jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u
drugom poduzeću;
b)
jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova
upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;
c)
jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo
poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema
odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzetnika;
d)
jedno poduzeće koje je dioničar ili član u drugom poduzeću,
kontrolira samo, sukladno dogovoru s drugim dioničarima ili
članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili članova
tog poduzeća .
Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u točkama a) do d) preko
jednog ili više drugih društava isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.
Uz zahtjev za dodjelu de minimis potpore sukladno ovom Programu, prijavitelj
je dužan dostaviti Izjavu o svim poduzećima s kojima je povezan sukladno
stavcima 1. i 2. ovog članka.
Članak 7.

Definicije

Za potrebe ovog Programa primjenjuju se sljedeće definicije:
1)
„program de minimis potpora " znači akt na temelju kojeg se mogu, bez
potrebe za daljnjim provedbenim mjerama, dodjeljivati pojedinačne potpore
poduzetnicima koji su u aktu utvrđeni na općenit i apstraktan način te svaki akt
na temelju kojeg se potpora koja nije povezana s određenim projektom može
dodijeliti jednom poduzetniku ili više njih na neodređeno razdoblje i/ili u
neodređenom iznosu;
2)
„poduzetnik" znači svaki subjekt koji obavlja gospodarsku djelatnost bez
obzira na njegov pravni status ili način financiranja;
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3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

1O)
11)

12)

13)

„primarna poljoprivredna proizvodnja" znači proizvodnja proizvoda iz tla ili
stočarstva navedenih u Prilogu I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije bez
obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda;
„stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda" znači držanje ili izlaganje u
cilju prodaje, ponuda na prodaju, isporuka ili bilo koji drugi način stavljanja na
tržište, osim prodaje preprodavateljima i prerađivačima koju obavlja primarni
proizvođač i svih djelatnosti povezanih s pripremom proizvoda za takvu prvu
prodaju; prodaja krajnjim potrošačima koju obavlja primarni proizvođač smatra
se stavljanjem na tržište ako se odvija u zasebnim, za to predviđenim,
prostorijama;
„prerada poljoprivrednih proizvoda" znači svako djelovanje na
poljoprivrednom proizvodu čiji je rezultat proizvod koji je i sam poljoprivredni
proizvod, osim djelatnosti na poljoprivrednim proizvodima koje su neophodne
za pripremu životinjskih ili biljnih proizvoda za prvu prodaju;
„sektor ribarstva i akvakulture" znači sektor gospodarstva koji obuhvaća sve
aktivnosti proizvodnje, prerade i trženja proizvoda ribarstva i akvakulture
sukladno Uredbi (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11.
prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i
akvakulture, izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i
stavljanje izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28.12.2013.,
str. 1.), uz iznimku potpora za usavršavanje, potpora za inovacije za MSP-ove i
potpora za radnike u nepovoljnom položaju i radnike s invaliditetom;
„dan dodjele de minimis potpore" znači dan na koji je FZOEU donio odluku
o dodjeli sredstava Fonda određenom korisniku;
„intenzitet potpore" znači bruto iznos potpore izražen kao postotak
prihvatljivih troškova, prije odbitka poreza ili drugih naknada;
„korisnik potpore" znači osoba koja, obavijajući gospodarsku djelatnost, nudi
proizvode i usluge na tržištu, a prima de minimis potporu na temelju ovog
Programa;
„bruto ekvivalent potpore" znači iznos potpore ako je korisniku dodijeljena u
obliku bespovratnog sredstva, prije odbitka poreza ili drugih naknada;
„mikro, malo i srednje poduzeće (MSP)" znači subjekti definirani Prilogom I.
Uredbe (EU) 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija
potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora
(SL L 187, 26.6.2014., str. 1);
„veliko poduzeće/veliki poduzetnik" znači poduzeće koje ne ispunjava
kriterije utvrđene u Prilogu 1. Uredbe (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o
ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u
primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26.6.2014, str. 1);
„otpad" je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN, br. 94/13;
73/17; 14/19, 98/19), svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava
ili mora odbaciti;
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14)

„komunalni otpad" je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom
(NN, br. 94/13; 73/17; 14/19; 98/19) otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po
prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog i otpada iz
poljoprivrede i šumarstva.
POGLAVLJE li.
Članak 8.

De minimis potpora
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

U slučaju spajanja i preuzimanja poduzetnika, u skladu sa člankom 3. stavkom
8. de minimis Uredbe, pri utvrđivanju prelazi li primjenjiva gornja granica bilo
kojom novom de minimis potporom dodijeljenom novom poduzetniku ili
poduzetniku preuzimatelju, u obzir se uzimaju sve prethodno dodijeljene de
minimis potpore svim poduzetnicima uključenim u postupak spajanja. De
minimis potpore propisno dodijeljene prije spajanja ili preuzimanja sukladne su
propisima o potporama.
Ako se jedan poduzetnik podijeli na dva ili više zasebnih poduzetnika, u skladu
sa člankom 3. stavkom 9. de minimis Uredbe, de minimis potpora koja je
dodijeljena prije te podjele dodjeljuje se poduzetniku koji je od nje ostvario korist,
što je u načelu poduzetnik koji je preuzeo djelatnosti za koje je korištena de
minimis potpora. Ako takva podjela nije moguća, de minimis potpora se
razmjerno dodjeljuje na temelju knjigovodstvene vrijednosti vlasničkog kapitala
novih poduzetnika na datum stupanja na snagu podjele.
Ukupan iznos de minimis potpore, koja se može dodijeliti jednom poduzetniku
koji obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili uz naknadu ne smije
premašiti 100 000 EUR (sto tisuća eura) tijekom bilo kojeg razdoblja od 3 (tri)
fiskalne godine i ne smije se koristiti za kupovinu vozila za cestovni prijevoz
tereta.
Ako poduzetnik obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu te
druge djelatnosti na koje se primjenjuje gornja granica od 200 000 EUR, gornja
granica od 200 000 EUR primjenjivat će se na korisnika potpore, uz uvjet da
korisnik osigura, na primjeren način, primjerice razdvajanjem djelatnosti ili
troškova, da korist od djelatnosti cestovnog prijevoza robe neće premašiti 100
000 EUR i da se nijedna de minimis potpora ne koristi za kupovinu vozila za
cestovni prijevoz tereta, o čemu je dužan davatelju potpore dostaviti izjavu
kojom potvrđuje navedeno razdvajanje.
Gornje granice de minimis potpore iz ovog članka primjenjuju se bez obzira na
oblik potpore ili na cilj koji se namjerava postići te neovisno o tome financira li
se potpora koju dodjeljuje Republika Hrvatska u cijelosti ili djelomično iz
sredstava koja su podrijetlom iz Europske unije ili iz nacionalnih sredstava
Republike Hrvatske.
De minimis potpore u okviru ovog Programa mogu se dodijeliti i za aktivnosti
koje nisu izričito navedene u članku 4., ako se odnose se na projekte zaštite
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okoliša, energetske učinkovitosti i ulaganja u energiju iz obnovljivih izvora koje
provodi FZOEU sukladno Godišnjem programu raspisivanja javnih poziva i
javnih natječaja FZOEU i ako se poštuju odredbe ovog Programa koje se
odnose na pravila za dodjelu de minimis potpora i odredbe de minimis Uredbe.
Članak 9.
Oblici dodjele de minimis potpore

(1)
(2)

De minimis potpore u okviru ovog Programa dodjeljuju se u obliku bespovratnih
sredstava i u obliku zajmova pod povoljnijim uvjetima od tržišnih.
Ako se de minimis potpora isplaćuje u više obroka diskontira se na vrijednost
potpore u trenutku njezine dodjele. Kamatna stopa koja se primjenjuje pri
diskontiranju je diskontna kamatna stopa koja se primjenjuje u trenutku dodjele
odnosno kada korisnik stekne zakonsko pravo na primanje potpore odnosno na
dan donošenja odluke o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda, neovisno
o datumu isplate potpore.
Članak 10.

De minimis potpora u obliku zajma pod povoljnijim uvjetima
(1)

De minimis potporu sadržanu u zajmu pod povoljnijim uvjetima od tržišnih,
FZOEU može dodijeliti ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
a) korisnik zajma nije predmet skupnog stečajnog postupka sukladno
Stečajnom zakonu (NN br. 71/15, 104/17), niti ispunjava kriterije za
pokretanje stečajnog postupka na zahtjev njegovih vjerovnika u skladu sa
Zakonom. Ako se radi o velikim poduzetnicima, korisnik je u situaciji koja
odgovara najmanje kreditnom rejtingu 8- o čemu dostavlja potpisanu i
ovjerenu izjavu poslovne banke ili agencije za procjenu kreditnog rejtinga.
Za male i srednje poduzetnike situacija se određuje na temelju posljednjeg
dostupnog godišnjeg financijskog izvješća i podataka o novčanom toku;
b) zajam mora biti osiguran kolateralom koji pokriva najmanje 100% zajma;
c) zajam iznosi 1.000.000 EUR (ili 500.000 EUR za poduzetnike koji
obavljaju cestovni prijevoz tereta) u razdoblju od pet godina ili 500.000
EUR (ili 250.000 EUR za korisnike koji obavljaju cestovni prijevoz tereta)
u razdoblju od deset godina. Ako je zajam manji od navedenih iznosa i/ili
odobren na razdoblje kraće od pet odnosno deset godina, bruto novčana
vrijednost potpore sadržane u tom zajmu izračunava se kao razmjeran dio
gornje granice utvrđene u članku 1. stavku 5. ovog Programa ili se bruto
novčana vrijednost izračunava na temelju referentne stope2 koja se
primjenjuje u trenutku dodjele de minimis potpore. Osnovna referentna
stopa se uvećava za određeni iznos baznih bodova ovisno o kreditnom

Referentna kamata stopa objavljuje se u „Službenom listu Europske unije" za svaku državu članicu i na intemet
stranici Glavne uprave za tržišno natjecanje
(https ://ec.europa.eu/competition/state_ aid/legislation/reference_rates.html
2
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rejtingu poduzetnika korisnika potpore sukladno ovom Programu
ponuđenim instrumentima osiguranja, kako slijedi3:

Kreditni
rejting
(ocjena/izjava
banke
ili
institucije
ocjenu
za
kreditnog rejtinga u slučaju
velikih poduzetnika)
Jak (AAA-A)
Dobar (BBB)
Zadovoljavajući (BB)
Slab (B)

Razina kreditnog osiguranja
Visoka

Normalna

Niska

60
75
100
220

75
100
220
400

100
220
400
650

Pri ocjeni kreditnog rejtinga, FZOEU će smatrati prihvatljivim kreditnim osiguranjem
ako je zajam osiguran kolateralom koji pokriva najmanje 100% zajma.
Potpora predstavlja diskontirani iznos kamata (osnovna referentna stopa uvećana za
iznos iz gornje tablice), za cijelo vrijeme otplate zajma i ne smije premašiti propisani
iznos potpore iz članka 1. stavka 5. ovog Programa. Diskontirana stopa izračunava se
na način da se na osnovnu referentnu stopu dodaje iznos od 100 baznih bodova.
Ćlanak 11.

Zbrajanje (kumulacija) potpora

(1)

(2)

(3)

De minimis potpore koje se dodjeljuju u skladu s de minimis Uredbom mogu se
zbrajati s drugim de minimis potporama, dodijeljenim u skladu s Uredbom
Europske komisije (EU) br. 360/2012 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o
funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore koje se dodjeljuju
poduzetnicima koji pružaju usluge od općeg gospodarskog interesa4 do gornjih
granica utvrđenih u navedenoj Uredbi. Također, mogu se zbrajati s drugim de
minimis potporama do odgovarajuće gornje granice utvrđene člankom 3.
stavkom 2. de minimis Uredbe.
De minimis potpore mogu se zbrajati s bilo kojom drugom državnom potporom
koja se odnosi na iste prihvatljive troškove, bilo da se oni djelomično ili potpuno
preklapaju, isključivo ako to zbrajanje ne dovodi do premašivanja najvišeg
intenziteta potpore ili iznosa potpore koji je primjenjiv na tu potporu na temelju
ovog Programa i uredbom o skupnom izuzeću odnosno odlukom Europske
komisije.
De minimis potpore koje nisu dodijeljene za određene prihvatljive troškove ili se
njima ne mogu pripisati mogu se zbrajati s drugim državnim potporama

Komunikacija Komisije o reviziji metode za utvrđivanju referentne i diskontne stope (SL C 14, 19.1.2008., str.
6.)
4
SL L 114, 26.4.2012„ str. 8
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(4)

dodijeljenima u skladu s uredbom o skupnom izuzeću ili odlukom Europske
komisije.
Prilikom utvrđivanja poštuju li se odredbe ovog članka o zbrajanju potpora, u
obzir će se uzimati svi iznosi potpora koje su određenom korisniku, projektu ili
aktivnosti dodijeljeni iz državnih/javnih izvora neovisno o tomu radi li se o
sredstvima FZOEU ili drugih davatelja potpora na razini središnje države ili
sredstvima dodijeljenim od strane jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave ili sredstvima iz ESI fondova.
Članak 12.
Dodjela de minimis potpore

(1)

(2)
(3)

De minimis potpora sukladno ovom Programu smatra se dodijeljenom na dan
donošenja odluke o odabiru korisnika i dodjeli sredstava FZOEU za
sufinanciranje aktivnosti iz članka 4. ovog Programa neovisno o datumu isplate
potpore.
Korisnici de minimis potpore dodijeljene sukladno ovom Programu bit će o
dodjeli potpore obaviješteni pisanim putem ili putem elektroničke pošte.
Vrijednost dodijeljene de minimis potpore u okviru ovog Programa izražava se
u HRK u obliku bruto novčane protuvrijednosti potpore preračunate u EUR
prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji se primjenjuje na dan
donošenja odluke FZOEU o odabiru i dodjeli sredstava, odnosno o dodjeli de
minimis potpore.
Članak 13.

Prihvatljivost prijavitelja
U okviru ovog Programa, de minimis potpora se ne može dodijeliti:
(1)
poduzetnicima koji podliježu neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju
prethodne odluke Europske komisije kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i
nespojivom s unutarnjim tržištem;
(2)
poduzetnicima koji nisu ispunili obveze vezane uz plaćanje dospjelih poreznih
obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonskim
odredbama RH, odnosno u skladu sa zakonskim odredbama zemlje u kojoj su
osnovani (ukoliko je primjenjiva);
(3)
poduzetnicima koji nemaju podmirene obveze prema svojim zaposlenicima bilo
po kojoj osnovi;
(4)
poduzetnicima protiv kojih je izrečena pravomoćna osuđujuća kaznena presuda
za jedno ili više kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju,
preuzimanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupku javne
nabave, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba
položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita,
trgovanje utjecajem, protuzakonito posredovanje, udruživanje za pocinJenje
kaznenog djela, zločinačka udruženje i počinjenje kaznenog djela u sustavu
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zločinačkog

udruženja i zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti,
poduzetnicima i/ili osobama ovlaštenim za zastupanje korisnika potpore u tim
poduzetnicima, protiv kojih je izrečena pravomoćna osuđujuća kaznena presuda
za jedno ili više kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju,
preuzimanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupku javne
nabave, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novaca ili
financiranja terorizma, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje,
primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, protuzakonito posredovanje,
udruživanje za počinjenje kaznenog djela, zločinačka udruženje i počinjenje
kaznenog djela u sustavu zločinačkog udruženja i zlouporaba obavljanja dužnosti
državne vlasti, sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji, terorizma ili kaznenih djela
povezanih s terorističkim aktivnostima, dječjeg rada ili drugih oblika trgovanja
ljudima sukladno odredbama Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15,
61/15, 101/17, 118/18);
(5)
(6)

poduzetnicima koji se nalaze u postupku povrata državne potpore ili de minimis
potpore pokrenutom od strane države članice EU;
prijavitelju koji nema poslovnu jedinicu ili podružnicu u Republici Hrvatskoj do
trenutka plaćanja bespovratnih sredstava.

POGLAVLJE Ili.
Članak 14.

Zahtjev za dodjelu de minimis potpore

(1)

(2)

(3)

(4)

Pisani zahtjev za dodjelu de minimis potpore podnosi se u okviru javnog poziva
ili javnog natječaja iz članka 2. stavka 2. ovog Programa pisanim ili elektroničkim
putem.
Zahtjev za potporu iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati podatke relevantne
za procjenu prihvatljivosti prijavitelja, a najmanje:
a)
naziv i veličinu prijavitelja,
b)
traženu namjenu sredstava koja se financira dodjelom de minimis
potpore sukladno ovom Programu, uključujući datum njezina početka
i završetka,
c)
iznos traženih sredstava i njihovu specifikaciju,
d)
intenzitet potpore,
e)
druge podatke i informacije sukladno javnom pozivu ili javnom
natječaju iz stavka 1. ovog članka.
U iznimnim slučajevima, FZOEU može dodijeliti potporu u skladu s ovim
Programom na temelju neposrednog zahtjeva poduzetnika neovisno o javnom
pozivu ili javnom natječaju iz stavka 1. ovog članka. U tom slučaju, FZOEU će
polazeći od objavljenih javnih poziva ili javnih natječaja utvrditi uvjete koje je
potrebno ispuniti i dokumentaciju koju je potrebno dostaviti.
Korisnik de minimis potpore iz ovog Programa dužan je FZOEU dostaviti
potpisanu i ovjerenu (ukoliko je primjenjiva) izjavu u pisanom ili elektroničkom
10

obliku, o svakoj de minimis potpori sukladno de minimis Uredbi ili drugoj uredbi
kojom se uređuje dodjela de minimis potpora, a koje je primio tijekom prethodne
dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini, neovisno o razini (državna,
regionalna, lokalna ili iz sredstava koja su podrijetlom iz Unije), kako se ne bi
premašila gornja granica dopuštene de minimis potpore propisana ovim
Programom i utvrđena u članku 3. stavku 2. de minimis Uredbe. Obrazac izjave
korisnika de minimis potpore je sastavni dio javnog poziva ili javnog natječaja iz
stavka 1. ovog članka.
Članak 15.
Praćenje

(1)

(2)

(3)

(4)

FZOEU je kao davatelj de minimis potpore prije dodjele potpore u okviru ovog
Programa dužan pisanim putem obavijestiti korisnika potpore o predviđenom
iznosu potpore izraženom u obliku bruto novčane protuvrijednosti potpore
kao i o tome da je korisnik de minimis potpore, pozivajući se nade minimis
Uredbu te navodeći njezin naziv i podatke o objavi u Službenom glasniku
Europske unije.
Nova de minimis potpora iz ovog Programa će biti dodijeljena tek nakon što
FZOEU kao davatelj potpore utvrdi da to neće povisiti ukupan iznos de
minimis potpora koje je poduzetnik, podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore,
primio do razine koja premašuje odgovarajuću gornju granicu iz članka 3.
stavka 2. de minimis Uredbe i da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni ovim
Programom i de minimis Uredbom za dodjelu potpore.
FZOEU vodi evidenciju, odnosno prikuplja i bilježi sve informacije u vezi s
dodjelom potpora u okviru ovog Programa kako bi se pokazalo da su
ispunjeni svi uvjeti iz de minimis Uredbe. Evidencija (zapis) o dodijeljenim de
minimis potporama u okviru ovog Programa čuvaju se 1Ofiskalnih godina od
datuma kada je dodijeljena posljednja pojedinačna potpora iz ovog
Programa.
FZOEU će na pisani zahtjev u roku od 20 radnih dana ili u dužem roku koji je
naveden u tom zahtjevu dostaviti Europskoj komisiji sve informacije koje
Komisija smatra potrebnim kako bi ocijenila jesu li ispunjeni uvjeti iz de
minimis Uredbe, a posebno o ukupnom iznosu de minimis potpora koje je bilo
koji poduzetnik primio na temelju te Uredbe ili drugih uredaba o de minimis
potporama.
Članak 16.
Trajanje

De minimis potpore sukladno ovom Programu mogu se dodjeljivati od dana stupanja
na snagu Programa, a najkasnije do 31.12.2023. godine.
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Ćlanak 17.
Završne odredbe

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja
primjenjuje se do
31.12.2023.
Program će se objaviti na mrežnim stranicama: www.fzoeu.hr.
Javni pozivi i javni natječaji za neposredno sufinanciranje aktivnosti na koje se
odnosi ovaj Program objavit će se u Narodnim novinama i na mrežnim
stranicama:www.fzoeu .hr
FZOEU će u skladu sa člankom 15. stavkom 3. ovog Programa voditi
evidenciju de minimis potpora te ih u skladu sa Zakonom o državnim
potporama (NN 47/14, 69/17) i aktima donesenim na temelju tog Zakona
unositi u odgovarajući registar i dostavljati Ministarstvu financija.
Stupanjem na snagu ovog Programa stavlja se izvan snage Program dodjele
potpora male vrijednosti (de minimis) u području zaštite okoliša, energetske
učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije (KLASA: 024-04/14-02/12,
URBROJ: 563-01/01-15-16, od 20. siječnja 2015. godine).

Si niša

KLASA:351~1no~1n3

URBROJ: 563-03-1/240-21-8
Zagreb, 10. ožujka 2021.
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