Temeljem Programa poticanja razvoja poduzetništva za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada
Poreča-Parenzo“ broj 9/20), Grad Poreč-Parenzo objavljuje

JAVNI POZIV
PODUZETNICIMA ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA
U 2020. GODINI
UVODNE ODREDBE
Predmet ovog Javnog poziva je poticanje razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu
bespovratnih potpora i subvencija namijenjenih razvoju poduzetništva na području Grada
Poreča-Parenzo, te pomoć poduzetnicima za očuvanje poslovne aktivnosti zbog posebnih
okolnosti povezanih s epidemijom koronavirusa COVID-19.
Financijska sredstva u vidu bespovratnih potpora i subvencija dodjeljuju se kroz sedam mjera:
1. potpore novoosnovanim tvrtkama/obrtima - potpore poduzetnicima početnicima koji
prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo,
2. potpore za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata,
3. potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje,
4. potpore za sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete te uvođenje inovacija u
proizvodnju,
5. potpore za subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita,
6. potpore obrtima za obavljanje poslova dadilja i
7. potpore za subvencioniranje nabave dugotrajne materijalne imovine.
Grad Poreč-Parenzo je u svrhu dodjele potpora za razvoj poduzetništva u 2020. godini osigurao
u I. izmjeni i dopuni Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu financijska sredstva u
visini od 75.000,00 kuna.
MJERE ZA PROVOĐENJE JAVNOG POZIVA
1. Potpore novoosnovanim tvrtkama/obrtima - potpore poduzetnicima početnicima koji
prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo
Grad Poreč-Parenzo dodjeljuje nepovratne potpore poduzetnicima - početnicima koji prvi put
otvaraju obrt ili trgovačko društvo, ili imaju prvi puta otvoren obrt ili trgovačko društvo, a koji
posluju i imaju registrirano sjedište na području Grada Poreča-Parenzo (registrirani su nakon
01.07.2019.). Iznimno, ova potpora dodjeljuje se i djelatnostima slobodnih zanimanja.
Potpore se dodjeljuju za sljedeće namjene:

-

-

izrada poslovnih planova/investicijskih programa,
nabava informatičke opreme,
bankarske usluge za obradu kredita,
ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva te
podnošenja zahtjeva za kredit (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, obrasci
boniteta, sudski vještaci, poslovni plan, projektno tehnološka dokumentacija,
minimalni tehnološki uvjeti za poslovni prostor, studija utjecaja na okoliš, razne
dozvole, i slično),
uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja),
nabavka opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva,
izrada web stranice te tiskanje promotivnih materijala,
dopunska poduzetnička izobrazba vezana uz osnovnu djelatnost i/ili informatičko
obrazovanje.

Pravo na potporu imaju i trgovačka društva te obrti koji su upisani u registar Trgovačkog suda i
Obrtni registar prethodnih godina (registrirani su nakon 01.01.2019. godine), a sada prvi put
zapošljavaju osobu uključujući vlasnika/cu.
Kroz ovu mjeru ne financira se uplata temeljnog kapitala trgovačkog društva kao ni
novoosnovani subjekt osnovan od strane drugih profitnih ili neprofitnih organizacija.
Najviši iznos potpore za namjene iz stavka 2. ovog članka iznosi do 50% prihvatljivih troškova,
a najviši iznos potpore za ovu mjeru može iznositi 6.000,00 kuna po korisniku, za ukupno
sedam korisnika u tekućoj godini.
U slučaju da zahtjev za potporu podnosi žena poduzetnica koja ima 100% vlasništva nad
subjektom, iznos odobrene potpore uvećava se za 20%, pa u tom slučaju najviši iznos potpore
može iznositi 7.200,00 kuna po korisnici.
U slučaju da zahtjev za potporu podnosi poduzetnik ili poduzetnica - osoba mlađa od 30
godina, iznos odobrene potpore uvećava se za 10%, pa u tom slučaju najviši iznos potpore
može iznositi 6.600,00 kuna po korisniku.
Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom.
2. Potpore za financiranje pripreme i kandidiranje eu projekata
Grad Poreč-Parenzo dodjeljuje nepovratne potpore subjektima malog gospodarstva (mala i
srednja trgovačka društva i obrti) za financiranje pripreme i kandidiranja EU projekata odnosno
za sljedeće namjene:
-

naknade za konzultante (izrada projektnih prijedloga i popunjavanje prijavnih
obrazaca),
izrada poslovnih planova, studije izvedivosti kao i ostale dokumentacije potrebne za
kandidiranje na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske unije.
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Uvjeti za dodjelu potpore:
-

da će se investicija predviđena u projektu za koji se traži potpora realizirati na području
Grada Poreča-Parenzo,
da podnositelj ne koristi druge izvore sufinanciranja za predmetnu potporu,
da podnositelj koristi usluge od pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za obavljanje poslova
za prethodno navedene namjene,
da je projekt kandidiran u 2020. godini,
da je račun za izvršene usluge izdan u 2020. godini.

Sufinancirat će se 50% troška pripreme i kandidiranja projektnih prijedloga, a maksimalno do
iznosa od 6.000,00 kuna po korisniku za ukupno dva korisnika u tekućoj godini.
Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom.
3. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje
Grad Poreč-Parenzo dodjeljuje potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje trgovačkim
društvima i obrtima.
Pravo na potporu imaju poslodavci koji su registrirani sukladno Zakonu o obrtu ili Zakonu o
trgovačkom društvu, te osobe sa stalnim prebivalištem na području Grada Poreča-Parenzo koje
se samozapošljavaju registracijom obrta ili trgovačkog društva izuzev trgovačkih društava i
ustanova kojima je Grad Poreč-Parenzo osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.
Potpora za novo zapošljavanje i samozapošljavanje odnosi se na povrat sredstava po osnovu
uplaćenih obveznih doprinosa iz i na bruto plaću za novozaposlene osobe.
Pravo na subvenciju može se ostvariti samo za zapošljavanje radnika koji je prijavljen na
Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba Pula, Ispostava Poreč (dalje: HZZ Poreč)
kao nezaposlena osoba te ima stalno prebivalište na području Grada Poreča-Parenzo. Iznimno,
pravo na subvenciju ostvaruje se za zapošljavanje osobe neovisno o prijavi u HZZ Poreč, a to
joj je prvo zaposlenje nakon završetka redovnog školovanja.
Na dan podnošenja zahtjeva za potporu, svaki novozaposleni radnik za kojeg se traži potpora,
mora biti u radnom odnosu neprekidno, najmanje šest mjeseci i s prebivalištem u Gradu
Poreču-Parenzo, te s datumom zapošljavanja ne ranijim od 01. srpnja 2019. godine. Isto se
odnosi i na osobe koje se samozapošljavaju.
Visina sredstava za povrat obveznih doprinosa novozaposlenih osoba utvrđuje se u sljedećem
postotku:
1. za prvih 6 mjeseci trajanja ugovora o radu - 50% uplaćenih obveznih doprinosa,
2. od 7. do 9. mjeseca trajanja ugovora o radu - 75% uplaćenih obveznih doprinosa,
3. od 10. do 12. mjeseca trajanja ugovora o radu - 100% uplaćenih obveznih doprinosa za
novozaposlene osobe, odnosno najduže za uplaćene obvezne doprinose do 31. prosinca
tekuće godine.
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Najviša bruto plaća koja se priznaje za obračun doprinosa iznosi 8.000,00 kuna.
Iznos potpore za samozapošljavanje registracijom obrta ili trgovačkog društva za osobe koje su
prije otvaranja obrta ili trgovačkog društva bile nezaposlene iznosi 50% uplaćenih obveznih
doprinosa, a najviše 865 kn mjesečno, te se može ostvariti za prvih šest mjeseci nakon
otvaranja obrta ili trgovačkog društva.
Poslodavac ima pravo zatražiti povrat sredstava za najviše pet novozaposlenih osoba. Tražitelj
potpore mora dostaviti potvrdu HZZ Poreč da ne ostvaruje potporu za zapošljavanje temeljem
programa mjera za zapošljavanje od strane HZZ.
U slučaju raskida ugovora o radu koji nije uvjetovan krivnjom radnika ili zahtjevom radnika za
sporazumni prekid radnog odnosa prije isteka 180 dana, poslodavac je dužan izvršiti povrat
primljenih sredstava po osnovi potpore za novo zapošljavanje.
Najviši iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 5.000,00 kuna. Pojedinom
korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom. Maksimalni iznos potpora koje se mogu
dodijeliti prema ovoj mjeri u tekućoj godini je 20.000,00 kuna.
4. Potpore za sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete te uvođenje inovacija u
proizvodnju
Grad Poreč-Parenzo dodjeljuje nepovratne potpore za sufinanciranje ulaganja u standarde
kvalitete.
Zahtjev za dodjelu nepovratne financijske potpore mogu podnijeti poduzetnici koji posluju i
imaju sjedište na području Grada Poreča-Parenzo za sljedeće namjene:
•
•
•
•

konzultantske usluge ili edukaciju kod uvođenja sustava i standarda kvalitete,
certificiranje sustava,
certificiranje proizvoda - dokaz o sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i
europskim normama i smjernicama,
troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, ISO,
HACCP i drugih znakova izvornosti i zemljopisnog podrijetla,

Najviši iznos nepovratne potpore za namjene iz stavka 2. ovog članka iznosi do 50% troškova,
a najviše 3.000,00 kuna po korisniku i vrsti certifikata koji se prvi put uvodi, za ukupno tri
korisnika u tekućoj godini. Potpore se ne odobravaju na produljenje certifikacije
(recertifikaciju).
Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom.
Iznos potpore za uvođenje inovacija u proizvodnju iznosi najviše 10.000,00 kuna, a prihvatljive
projektne aktivnosti jesu ulaganja u završnu fazu razvoja proizvoda ili usluge, ulaganja u
aktivnosti rane komercijalizacije inovacija, ulaganja u probnu proizvodnju te unaprjeđenje
proizvodnje, kao i ulaganja za izlazak na nova tržišta i pregovore s potencijalnim stranim i
domaćim partnerima (kupcima ili investitorima).

4

Potpora se može dodijeliti isključivo za:
•
•
•

•

troškove vezane uz nabavu strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja
i instrumenata te računalnih programa vezanih uz realizaciju projekta,
troškove vezane uz upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva do maksimalno 20%
traženog iznosa potpore,
troškove vezane uz korištenje vanjskih usluga pri istraživanju tržišta, kreiranju brenda,
dizajniranju proizvoda, izradi mrežne stranice, izradi promidžbenog materijala te drugi
marketinški troškovi izravno vezani za projekt,
troškove vezane uz nastupe na domaćim i inozemnim sajmovima i predstavljanjima s
ciljem pronalaženja kupaca i/ili investitora.

Za dodjelu ove potpore potrebna je:
•
•
•

ili formalna zaštita industrijskog vlasništva (patent),
ili međunarodna nagrada i priznanje za inovaciju,
ili nagrade odnosno plasmani u završni dio na domaćim ili stranim start-up
natjecanjima.

Pravo prvenstva imaju podnositelji koji posluju u području djelatnosti prerađivačke industrije.
Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom.
5. Potpore za subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita
Poduzetnici koji posluju i imaju sjedište na području Grada Poreča-Parenzo mogu podnijeti
zahtjev za ostvarenje prava na subvenciju troškova polaganja:
•

•

•

majstorskih ispita ili ispita o stručnoj osposobljenosti čije je polaganje propisano
odredbama Zakona o obrtu (NN 143/13 i 127/19) za zanimanja propisana Pravilnikom
o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN 42/08), a u
obrtnom registru imaju upisano obavljanje obrta sa sjedištem na području Grada
Poreča-Parenzo,
stručnih ispita – temeljem Pravilnika o stručnom ispitu, te upotpunjavanju i
usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva
(NN 24/08, 141/09,23/11, 129/11, 109/12, 2/14, 65/14, 136/14, 23/15) za zaposlene
osobe koje imaju prebivalište na području Grada Poreča-Parenzo, kao i eventualnih
ostalih stručnih ispita koji su uvjet za obavljanje određene djelatnosti.
za usavršavanja u zanimanju - srednjoškolsko stručno usavršavanje, za zaposlene osobe
koje imaju prebivalište na području Grada Poreča-Parenzo, a čija osnovna djelatnost je
prerađivačka industrija ili građevinarstvo.

Pravo na subvenciju ima i podnositelj zahtjeva koji je majstorski ispit ili ispit o stručnoj
osposobljenosti polagao prije otvaranja obrta i to od 01.07.2019., a u trenutku podnošenja
zahtjeva za subvenciju troškova ima otvoren obrt.
Subvencioniranje troškova vezanih uz usavršavanje zaposlenih osoba odnosi se isključivo za
zaposlene osobe koje imaju prebivalište na području Grada Poreča-Parenzo.
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Subvencija se odobrava u iznosu do 50% troškova obračunatih od strane Hrvatske obrtničke
komore, a najviši iznos subvencije iznosi 1.500,00 kuna po korisniku za ukupno pet korisnika u
tekućoj godini.
Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom.
6. Potpore obrtima za obavljanje poslova dadilja
Pravo na sufinanciranje može ostvariti samo fizička osoba koja djelatnost dadilje obavlja kao
obrtnik te zadovoljava sve uvjete propisane Zakonom o dadiljama i drugim propisima.
Potpora se dodjeljuje za nabavku opreme i didaktičkog materijala, u najvišem iznosu od
9.000,00 kuna po korisniku, za ukupno jednog korisnika u tekućoj godini.
7. Potpore za subvencioniranje nabave dugotrajne materijalne imovine
Subvencija se dodjeljuje za troškove nabave jednog komada nove opreme s pripadajućim
dodacima i priključcima koja služi za obavljanje osnovne djelatnosti za koju su poslovni
subjekti registrirani sukladno Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema nacionalnoj
klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.).
Potpora se ne može koristiti za kupovinu rabljene opreme. Odobravaju se troškovi nastali
nakon 01. srpnja 2019. godine. Potpora može iznositi maksimalno do 50% vrijednosti
prihvatljivih troškova. Potpora za kupljenu informatičku opremu i softver može iznositi najviše
20% vrijednosti odobrene opreme. Najviši iznos pojedinačne potpore koji može biti dodijeljen
iznosi 6.000,00 kn. Maksimalni iznos potpora koje se mogu dodijeliti prema ovoj mjeri u
tekućoj godini je 42.000,00 kuna.
Troškovi za koje Povjerenstvo utvrdi da nisu direktno povezani s osnovnom djelatnošću i
poslovanjem poduzetnika te sva druga oprema za koju Povjerenstvo bude smatralo da ne
ispunjava svrhu i cilj ove mjere, neće biti odobreno za dodjelu potpore.
Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom.

ZAJEDNIČKE ODREDBE

•

Korisnici potpora mogu biti obrti i trgovačka društva (mala i srednja) koji posluju i
imaju registrirano sjedište na području grada Poreča-Parenzo izuzev trgovačkih
društava kojima je Grad Poreč-Parenzo osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom
kapitalu. Iznimno za mjeru 1. Potpore novoosnovanim tvrtkama/obrtima – potpora
poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo ova potpora
dodjeljuje se i djelatnostima slobodnih zanimanja.
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•

Potpore se ne odnose na pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, obrte i obiteljska
poljoprivredna gospodarstva) čija je osnovna djelatnost trgovina, ugostiteljstvo i
poljoprivreda.

•

Korisnik potpore mora imati najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme,
uključujući vlasnika/cu.

•

Korisnik potpore koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na PDV kao prihvatljiv
trošak za potpore.

•

Nepovratne novčane potpore dodjeljuju se na temelju provedenog postupka i navedenih
kriterija.

•

Grad Poreč-Parenzo može zatražiti od podnositelja zahtjeva dodatnu dokumentaciju,
kako bi se dokazalo ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpora.

•

Pojedinom korisniku može se odobriti više vrsta potpora u istoj kalendarskoj godini.

•

Zabranjeno je dvostruko financiranje aktivnosti i projekata iz drugih programa ili
sustava financiranja iz javnih sredstava državnog proračuna i/ili proračuna Europske
Unije.

•

U slučaju većeg interesa poduzetnika za dodjelu potpora u okviru određenih mjera,
omogućit će se dodjela potpora većem broju korisnika od određenog maksimalnog
broja korisnika po pojedinoj mjeri, uz istovremeno smanjenje broja korisnika u okviru
drugih mjera za koje postoji manji interes, a sve u skladu sa ukupnim planiranim
proračunskim sredstvima za poticanje razvoja poduzetništva u tekućoj godini.

•

Sredstva potpore dodjeljuju se isključivo za troškove sa datumom fakture nakon 01.
srpnja 2019. godine, osim ukoliko pojedinom mjerom nije određeno drugačije.

•

Pravo na subvenciju ne može ostvariti pravna ili fizička osoba za koju Upravni odjel za
opću upravu i gospodarstvo u postupku obrade podnesenog zahtjeva utvrdi da prema
Gradu Poreču-Parenzo ima dospjelih, a nepodmirenih obveza.

•

Za obradu zahtjeva zadužen je gradski Upravni odjel za opću upravu i gospodarstvo.
Odluku o dodjeli bespovratne potpore u kojoj se navode podaci o korisniku, iznos i
namjena potpore, donosi Povjerenstvo za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada
Poreča-Parenzo.

•

Povjerenstvo za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Poreča-Parenzo u 2020.
godini ima diskrecijsko pravo odrediti pravo prvenstva ostvarivanja potpore uzimajući u
obzir prilagodbu poslovanja podnositelja zahtjeva novonastaloj situaciji povezanoj s
epidemijom koronavirusa COVID-19.

•

Po donošenju Odluke, Upravni odjel obavještava korisnika o iznosu odobrenog
sufinanciranja i načinu ostvarenja novčanih sredstava. Korisnik sredstava dužan je
potpisati ugovor nakon čega se odobrena novčana sredstva sukladno dostavljenim
računima i potvrdama o podmirenju istih, kojima se dokazuje namjensko korištenje
sredstava, isplaćuju na žiro račun korisnika potpore odnosno podnositelja zahtjeva.
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•

Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška
dobivene potpore. Ukoliko je korisnik gradske potpore priložio neistinitu
dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom
stvarnom stanju podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u
Proračun Grada Poreča-Parenzo, te će biti isključen iz svih gradskih subvencija u
narednih pet godina.

Obrasci zahtjeva za dodjelu potpore za svaku pojedinu mjeru sastavni je dio ovog Javnog
poziva.
Zahtjev s potrebnim prilozima predaje se u prijamnu kancelariju (pisarnicu) Grada Poreča, O.
m. Tita 4 ili putem pošte.
Nepotpuni zahtjevi se ne razmatraju.
Rok za podnošenje zahtjeva je 10. prosinca 2020. godine.
Za više informacija o javnom pozivu slobodno se obratite u Grad Poreč-Parenzo; Upravni odjel
za opću upravu i gospodarstvo, Odsjek za gospodarstvo i EU fondove, kontakt: 052/451-099.

POTPORE MALE VRIJEDNOSTI SUKLADNO UREDBI KOMISIJE (EZ) br.
1407/2013
Potpore koje se dodjeljuju po ovom Programu dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju
državne potpore propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o
primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore
(SL EU, L352 od 24.12.2013. – u daljnjem tekstu Uredba o potporama male vrijednosti br.
1407/2013).
Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe o potporama male vrijednosti br. 1407/2013 pod pojmom
„jedan poduzetnik“ obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih
međusobnih 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 poduzeća;
d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu
s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava
dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.
Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d)
preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.
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Ovaj program potpora, sukladno članku 1. stavku 1. točkama a) do e) Uredbe o potporama
male vrijednosti br. 1407/2013, ne odnosi se na:
•
•
•
•

•

potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i
akvakulture koje je obuhvaćeno Uredbom Komisije (EZ) br. 104/2000;
potpore poduzetnicima koji djeluju u sektoru primarne proizvodnje poljoprivrednih
proizvoda;
potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na
tržište poljoprivrednih proizvoda u slučajevima određenim u točki c);
potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno
potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i
funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s
izvoznom djelatnošću;
potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih.

Sukladno članku 3. stavku 2. Uredbe o potporama male vrijednosti br. 1407/2013 ukupan iznos
potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od
200.000,00 EUR tijekom razdoblja od tri fiskalne godine, a za poduzetnika koji obavlja
cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu ne smije premašiti 100.000,00 EUR tijekom
tri fiskalne godine te se ta navedena granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore.
De minimis potpora koja se odobrava za cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu ne
može se odobravati i koristiti za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta.
Sukladno članku 1. stavku 2. Uredbe o potporama male vrijednosti br. 1407/2013 ako
poduzetnik, osim u gore navedenim sektorima u kojima dodjela potpora male vrijednosti nije
moguća, djeluje u ostalim sektorima i/ili obavljaju djelatnosti za koje je moguće dodijeliti
potporu male vrijednosti mora osigurati da sektori koji su isključeni iz područja primjene
Uredbe o potporama male vrijednosti br. 1407/2013 ne ostvaruju korist od potpore male
vrijednosti, primjerice razdvajanjem djelatnosti ili troškova.
Sukladno članku 6. Uredbe o potporama male vrijednosti br. 1407/2013, podnositelj zahtjeva
mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti iz drugih
izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini na propisanom
obrascu koji je sastavni dio Javnog poziva.
Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena
potpora male vrijednosti sukladno Uredbi o potporama male vrijednosti br. 1407/2013, a svaki
korisnik potpore u obvezi je prilikom predaje zahtjeva predati ispunjen, potpisan i ovjeren
obrazac pod nazivom Izjava o korištenim potporama male vrijednosti poštujući odredbe o
„jednom poduzetniku“.
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15),
Grad Poreč - Parenzo kao tijelo javne vlasti obvezno je radi upoznavanja javnosti omogućiti
pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na mrežnim stranicama. Slijedom
navedenog, poduzetnik podnošenjem Zahtjeva za potporu koja sadrži njegove osobne podatke
daje privolu Gradu Poreču-Parenzo da prikuplja, obrađuje, pohranjuje i prenosi njegove osobne
podatke u svrhu: - obrade zahtjeva za dodjelu potpora, - oglašavanja i objavljivanja na
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službenim mrežnim i ostalim stranicama i očevidnicima Grada Poreča-Parenzo te registrima
nadležnih Ministarstava, - sklapanja ugovora u vezi s predmetom zahtjeva, sve uz primjenu
obvezujućih odredbi Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih
podataka i slobodnom kretanju takvih podatka (u nastavnom tekstu Opća uredba), Zakona o
provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) od 9. svibnja 2018.
godine, te ostalih nacionalnih propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka.

GRADONAČELNIK
Loris Peršurić
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