Na temelju članka 15. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN
85/20), članka 23. i članka 114. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), članka 6.
Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda,
Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i
radna mjesta“ (NN 107/14, 23/15, 129/15, 15/17, 18/17, 46/21, 49/21), kao i članka 10. Zakona
o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13,121/16), a u skladu sa
Zakonom o državnim potporama (NN 47/14, 69/17) te uzevši u obzir Ugovor o funkcioniranju
Europske unije (SL C 326, 26.10.2012 P. 0001-0390) i Sporazum o partnerstvu između
Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova
za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020., usvojen od strane Europske komisije 30.
listopada 2014. te usvojeni Program dodjele potpora male vrijednosti za jačanje poslovanja
društvenih poduzetnika od 12. travnja 2019. (KLASA: 910-04/16-09/16, URBROJ: 524-06-0701-02/1-19-28), Izmjene Programa dodjele potpora male vrijednosti za jačanje poslovanja
društvenih poduzetnika od 22. prosinca 2020. (KLASA: 910-04/16-09/16; URBROJ: 524-0603-01/1-20-36), usvojene II. izmjene Programa dodjele potpora male vrijednosti za jačanje
poslovanja društvenih poduzetnika od 19. srpnja 2021. godine (KLASA: 910-01/21-06/80,
URBROJ: 524-07-01-01-01/2-21-3) te usvojene III. izmjene Programa dodjele potpora male
vrijednosti za jačanje poslovanja društvenih poduzetnika, ministar rada, mirovinskoga sustava,
obitelji i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministar) donosi

Program
dodjele potpora male vrijednosti za jačanje poslovanja društvenih
poduzetnika
(pročišćeni tekst)
Opće odredbe
Članak 1.
1. Programom dodjele potpora male vrijednosti za jačanje poslovanja društvenih poduzetnika
(u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu potpora male
vrijednosti za projekte koji će se provoditi u okviru Operativnog programa ''Učinkoviti ljudski
potencijali 2014.-2020.'' (Prioritetna os 2 „Socijalna uključenost“, Specifični cilj 9.v.1
Povećanje broja i održivosti društvenih poduzeća i njihovih zaposlenika, Poziv na dostavu
projektnih prijedloga „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.“).
2. Ovaj Program predstavlja akt na temelju kojeg se dodjeljuju potpore sukladno Uredbi
Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o
funkcioniranju Europske unije na primjenu potpora male vrijednosti (SL L 352, 24.12.2013.,
str. 1) (u daljnjem tekstu: Uredba br. 1407/2013) te Uredbe EK UREDBA KOMISIJE (EU)
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2020/972 оd 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.

Definicije
Članak 2.
1) Za potrebe ovog Programa primjenjuju se sljedeće definicije:
1) Sukladno Prilogu I, članak 2. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o
ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni
članka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26.6.2014., str. 1) te Uredbi Komisije (EU) br.
2017/1084 оd 14. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u vezi s potporama za
infrastrukture luka i zračnih luka, pragova za prijavu potpora za kulturu i očuvanje baštine
i za potpore za sportsku i višenamjensku rekreativnu infrastrukturu te regionalnih
operativnih programa potpora za najudaljenije regije i o izmjeni Uredbe (EU) br. 702/2014
u vezi s izračunavanjem prihvatljivih troškova (u daljnjem tekstu: Uredba br. 651/2014)
„mikro, malo i srednje poduzeće ili „MSP-ovi” znači:
a) Kategoriju mikro, malih i srednjih poduzeća („MSP”) sastoji se od poduzeća koja
imaju manje od 250 zaposlenih i godišnji promet koji ne premašuje 50 milijuna eura i/ili
godišnju bilancu koja ne premašuje 43 milijuna eura;
b) Unutar kategorije MSP-ova malo poduzeće utvrđuje se kao poduzeće koje ima manje
od 50 zaposlenih, a čiji godišnji promet i/ili godišnja bilanca ne premašuje 10 milijuna
eura;
c) Unutar kategorije MSP-ova mikro-poduzeće utvrđuje se kao poduzeće koje ima
manje od 10 zaposlenih, a čiji godišnji promet i/ili godišnja bilanca ne premašuje 2
milijuna eura.
2) Sukladno članku 2. Uredbe br. 1407/2013 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 poduzeće, kontrolira samo, u
skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu
glasačkih prava dioničara li glasačkih prava članova u tom poduzeću.
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Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u ovom stavku točkama a) do d)
preko jednog ili više drugih poduzeća, isto se tako smatraju jednim
poduzetnikom.
Tijela javne vlasti već su upoznata s tim kriterijima te ih se, s obzirom na područje
primjene ove Uredbe, treba primjenjivati na mala i srednja poduzeća. Tim se
kriterijima treba osigurati da se za primjenu de minimis pravila skupina povezanih
poduzeća smatra jednim poduzetnikom, ali da se poduzeća koja nemaju nikakve druge
međusobne odnose osim što su izravno povezana s istim javnim tijelom ili tijelima ne
smatraju međusobno povezanima. Tako se uzima u obzir posebno stanje poduzeća
koja nadzire isto javno tijelo ili tijela, a koja mogu imati nezavisno pravo odlučivanja.

3) Sukladno članku 2, stavak 7. Zakona o državnim potporama (47/14, 69/17), „korisnik
potpore male vrijednosti” je svaka pravna i fizička osoba koja, obavljajući gospodarsku
djelatnost, sudjeluje u prometu roba i usluga, a prima potporu male vrijednosti bez obzira na
njezin oblik i namjenu;
4) Sukladno članku 2, stavak 29. Uredbe br. 651/2014, „materijalna imovina” znači imovina
koja se sastoji od zemljišta, građevina i postrojenja te strojeva i opreme;
5) Sukladno članku 2, stavak 30. Uredbe br. 651/2014, „nematerijalna imovina” znači
imovina koja nema fizički ili financijski oblik, na primjer patenti, licencije, znanje i iskustvo ili
druga vrsta intelektualnog vlasništva;
6) Sukladno članku 2., stavak 1., podstavak (a) Uredbe br. 1407/2013, „poljoprivredni
proizvodi” znači proizvode koji su navedeni u Prilogu I. Ugovoru
o
funkcioniranju
Europske unije, osim proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom (EZ ) br.
104/2000 (Uredba Vijeća (EZ) br. 104/2000 od 17. prosinca 1999. o zajedničkom uređenju
tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture (SL L 17, 21.1.2000., str. 22);
7) Sukladno članku 2., stavak 1., podstavak b) Uredbe br. 1407/2013, „prerada
poljoprivrednih proizvoda” znači sve postupke prerade poljoprivrednog proizvoda koji za
ishod imaju proizvod koji je također poljoprivredni proizvod, osim u poljoprivrednim
djelatnostima potrebnima za pripremu životinjskog ili biljnog proizvoda za prvu prodaju;
8) Sukladno članku 2, stavak 1, podstavak c) Uredbe br. 1407/2013, „stavljanje na tržište
poljoprivrednih proizvoda” znači držanje ili izlaganje s ciljem prodaje, ponuda na prodaju,
isporuka ili bilo koji drugi način stavljanja na tržište, osim prve prodaje prvog proizvođača
preprodavačima ili prerađivačima te svih aktivnosti kojima se proizvod priprema za takvu prvu
prodaju; prodaja primarnog proizvođača krajnjim potrošačima smatra se stavljanjem na tržište
ako se odvija u posebnim prostorima namijenjenima za tu svrhu;
9) Sukladno članku 2, stavak 6. Zakona o državnim potporama, „davatelj potpore male
vrijednosti” je središnje tijelo državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave te svaka pravna osoba koja dodjeljuje potpore male vrijednosti;
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10) Sukladno članku 2., stavak 9. Uredbe br. 651/2014 „primarna poljoprivredna
proizvodnja” znači proizvodnja proizvoda iz tla ili stočarstva navedenih u Prilogu I. Ugovoru
bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda.
Svrha i primjena programa
Članak 3.
1. Temeljem ovoga Programa dodjeljivat će se potpore male vrijednosti s ciljem pružanja
financijske podrške razvoju poslovanja i jačanju kapaciteta onih pravnih subjekata koji žele
svoje poslovanje transferirati ili započeti prema društveno-poduzetničkim principima.
2. Potpore će se dodjeljivati pravnim subjektima koje ispunjavaju uvjete propisane u Uputama
za prijavitelje predmetnog Poziva, a koje žele pokrenuti i razviti poslovanje u skladu s načelima
društvenog poduzetništva u obliku bespovratnih sredstava.
3. Potpore male vrijednosti dodijeljene prema ovom Programu smatraju se transparentnim
potporama sukladno članku 4. Uredbe br. 1407/2013.
4. Potpore iz stavka 2. ovog članka će se dodjeljivati jednom poduzetniku, sukladno definiciji
iz članka 2., stavak 2. ovog Programa.
5. Gornja granica potpore male vrijednosti koja se po državi članici dodjeljuje jednom
poduzetniku ne smije prelaziti 200.000 eura u tekućoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne
dvije fiskalne godine. Ukupan iznos potpore male vrijednosti koja se po državi članici
dodjeljuje jednom poduzetniku koji obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu
ne smije premašiti 100.000 eura tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine. Ta potpora
male vrijednosti ne smije se koristiti za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta.
6. Gornje granice primjenjuje se bez obzira na oblik potpore male vrijednosti 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.
7. Ako bi se dodjelom novih potpora male vrijednosti mogla premašiti odgovarajuća gornja
granica iz stavka 5. ovog članka, ni jedna od tih novih potpora neće se dodijeliti.

Područje primjene
Članak 4.
1. U iznos dodijeljene potpore ulazi cjelokupni iznos bespovratnih sredstava dodijeljen po
ovom Pozivu.
2. Primateljem potpore male vrijednosti smatra se korisnik određene projektne aktivnosti,
odnosno Prijavitelj ili ako je primjenjivo, Partner.
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Ukoliko odabrani Partner sudjeluje u provedbi aktivnosti kao korisnik aktivnosti izobrazbe,
usavršavanja, edukacije ili osposobljavanja, izvršenih od nekog davatelja usluge, Partner se
smatra primateljem potpore male vrijednosti.
3. Ukoliko odabrani Partner/i sudjeluje/u u provedbi aktivnosti kao izvršitelj/i usluge
upravljanja i administracije i/ili promidžbe i/ili aktivnosti izobrazbe, usavršavanja, edukacije ili
osposobljavanja u okviru područja dodjele za nekog društvenog poduzetnika ili pravnu osobu
koja želi pokrenuti ili transferirati poslovanje u skladu s načelima društvenog poduzetništva,
Partner/i se ne smatra/ju primateljem/ima potpore male vrijednosti.
4. U okviru ovog Programa, sukladno članku 1., stavak 1., Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013
оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije
na potpore male vrijednosti, ovaj Program primjenjuje se na potpore koje se dodjeljuju
poduzetnicima u svim sektorima, osim:
I.) poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture kako je obuhvaćeno
Uredbom (EZ) br. 104/2000 (Uredba Vijeća (EZ) br. 104/2000 od 17. prosinca 1999. o
zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture (SL L 17, 21.1.2000., str.
22) ;
II.) poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda;
III.) poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih
proizvoda, u sljedećim slučajevima:
a) ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda
kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju dotični
poduzetnici;
b) ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na
primarne proizvođače;
IV.) za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno ako je
potpora izravno povezana s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem
distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanim s izvoznom djelatnošću;
V.) u slučaju da se dodjela potpore uvjetuje uporabom domaćih proizvoda umjesto
izvoznih.
5. Ako poduzetnik djeluje u jednom ili više sektora navedenih u stavku 6. točka I.) – V.) ovog
članka ili ima djelatnosti koje su obuhvaćene područjem primjene ovog Programa, ovaj
Program se primjenjuje na potpore dodijeljene u vezi s tim drugim sektorima ili djelatnostima,
uz uvjet da sektori ili djelatnosti isključeni iz područja primjene ovog Programa ne ostvaruju
korist od potpore dodijeljene u okviru istog Programa. U tom pogledu korisnik je dužan
osigurati navedeno razdvajanje bilo podjelom aktivnosti ili razdvajanjem troškova.
6. Ako se poduzetnik bavi primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda i također djeluje
u jednom ili više sektora ili ima druge djelatnosti obuhvaćene područjem primjene Uredbe (EU)
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br. 1407/2013, ta se Uredba primjenjuje na potporu koja se dodjeljuje u vezi s tim drugim
sektorima ili djelatnostima, pod uvjetom da predmetna država članica na primjeren način,
primjerice razdvajanjem djelatnosti ili troškova, osigura da primarna proizvodnja
poljoprivrednih proizvoda ne ostvaruje korist od potpora male vrijednosti koje se dodjeljuju u
skladu s tom Uredbom.
7. Ako poduzetnik djeluje u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda, kao i sektoru
ribarstva i akvakulture, odredbe Uredba (EZ) br. 875/2007 primjenjuju se na potporu koja se
dodjeljuje u vezi sa sektorom ribarstva i akvakulture pod uvjetom da predmetna država članica
na primjeren način, primjerice razdvajanjem djelatnosti ili troškova, osigura da primarna
proizvodnja poljoprivrednih proizvoda ne ostvaruje korist od potpora male vrijednosti koje se
dodjeljuju u skladu s tom Uredbom.
8. S obzirom na sličnosti između prerade poljoprivrednih proizvoda i nepoljoprivrednih
proizvoda i njihova stavljanja u promet, ovaj Program sukladno Uredbi br. 1407/2013 treba
primjenjivati na preradu i stavljanje u promet poljoprivrednih proizvoda pod uvjetom da su
zadovoljeni određeni uvjeti. U tom smislu, ni djelatnosti na poljoprivrednom dobru koje su
potrebne za pripremanje proizvoda za prvu prodaju, kao što su žetva, spremanje ili vršidba žita,
ili pakiranje jaja, ni prva prodaja daljnjim prodavateljima ili prerađivačima, ne bi se smjele
smatrati preradom ili stavljanjem na tržište.

Prihvatljivi troškovi
Članak 5.
1. Potpora male vrijednosti dodijelit će se za ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu
sukladno Pravilniku o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda (NN
149/14, 14/16, 74/16).
2. Potpore koje se isplaćuju u više obroka treba diskontirati na njihovu vrijednost u trenutku
dodjele. Prihvatljive troškove treba diskontirati na njihovu vrijednost u trenutku dodjele.
Kamatna stopa koju treba primijeniti pri diskontiranju diskontirana je kamatna stopa koja se
primjenjuje u trenutku dodjele potpore.
3. Intenzitet potpore je 100% prihvatljivih troškova.
4. Prihvatljivi troškovi su povezani sa sljedećim aktivnostima za Skupinu 2 Prijavitelja:
•
•
•

Upravljanje projektom i administracija;
Izrada poslovnih ideja, planova i drugih pravnih akata u cilju transformacije Korisnika
u društveno poduzeće;
Obavljanje poduzetničkih aktivnosti i pružanje socijalnih usluga po principima
društvenog poduzetništva;
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•

•

•

Obrazovne aktivnosti (prijenos dobre prakse putem seminara, radionica, studijskih
putovanja, izobrazba zaposlenika/članova o poslovanju i razvoju društvenog
poduzetništva);
Informativne aktivnosti u području društvenog poduzetništva (organizacija i
sudjelovanje na konferencijama o temama koje su relevantne za društveno
poduzetništvo, organizacija i sudjelovanje na sajmovima, informiranje javnosti,
umrežavanje dionika);
Promidžba i vidljivost.

5. Potpore male vrijednosti dodijelit će se i za aktivnosti Upravljanje projektom i administracija
te Promidžbe i vidljivosti za Skupinu 1 Prijavitelja predmetnog Poziva, točnije za aktivnosti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Upravljanje aktivnostima projekta;
Administracija i tehnička koordinacija;
Financijsko upravljanje projektom;
Izvještavanje;
Ostale aktivnosti u svezi s upravljanjem projektom;
Provedba mjera promidžbe i vidljivosti ciljeva, aktivnosti i rezultata projekata.

6. Potpore male vrijednosti dodijelit će se i neizravne troškove za Skupinu 1 Prijavitelja.

Iznos potpora
Članak 6.
1. Najniži iznos bespovratnih sredstava za Skupinu 2 Prijavitelja koji se može dodijeliti
pojedinom poduzetniku iznosi 400.000,00 kuna, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji
se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.200.000,00 kuna.
2. U slučaju spajanja i preuzimanja poduzetnika, a sukladno članku 3., stavak 8. Uredbe br.
1407/2013, pri utvrđivanju prelazi li se primjenjiva gornja granica bilo kojom novom potporom
male vrijednosti dodijeljenom novom poduzetniku ili poduzetniku preuzimatelju, u obzir se
uzimaju sve prethodne potpore male vrijednosti dodijeljene bilo kojem od poduzetnika
uključenih u postupak spajanja. Potpore male vrijednosti koje su propisno dodijeljene prije
spajanja ili preuzimanja i dalje su u skladu sa zakonom.
3. Ako se jedan poduzetnik podijeli na dva ili više zasebnih poduzetnika, sukladno članku 3.
stavak 9. Uredbe br. 1407/2013, potpora male vrijednosti dodijeljena prije podjele dodjeljuje se
poduzetniku koji je od nje ostvario korist, što je načelno poduzetnik koji je preuzeo djelatnosti
za koje je korištena potpora male vrijednosti. Ako takva raspodjela nije moguća, potpora male
vrijednosti razmjerno se dodjeljuje na temelju knjigovodstvene vrijednosti vlasničkog kapitala
novih poduzetnika na datum spajanja na snagu podjele.
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4. Ako poduzetnik obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu te druge djelatnosti
na koje se primjenjuje gornja granica od 200.000,00 eura, sukladno članku 3., stavak 3. Uredbe
br. 1407/2013 gornja granica od 200.000,00 eura primjenjuje se uz uvjet da korisnik osigura
navedeno razdvajanje bilo podjelom aktivnosti ili razdvajanjem troškova, o čemu davatelju
potpore dostavlja izjavu kojom potvrđuje navedeno razdvajanje. Također, korist od djelatnosti
cestovnog prijevoza robe ne smije premašiti 100.000,00 eura, a potpora male vrijednosti ne
smije se koristiti za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta.
5. Kumulativni iznos potpora male vrijednosti dodijeljenih po državi članici poduzetnicima koji
se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda u bilo kojem razdoblju od tri
fiskalne godine ne smije prelaziti gornje vrijednosti na nacionalnoj razini utvrđene u Prilogu
Uredbe br. 1408/2013.
6. Temeljem Operativnog programa ''Učinkoviti ljudski potencijali'' 2014.-2020. odobrenog
Odlukom Europske komisije od 18. prosinca 2017. godine, važeća verzija (ver. 6.0) usvojena
odlukom Europske komisije od 20. kolovoza 2020. godine (C(2020) 5780 final, u Državnom
proračunu Republike Hrvatske iz Europskog socijalnog fonda za ovaj Program je osigurano
85.000.000,00 kuna na izvoru 561 – Europski socijalni fond (ESF). Udio nacionalnog
sufinanciranja osigurat će se iz Državnog proračuna na izvoru 12.
7. Korisnici potpora će iznos do 40% bespovratnih sredstava dobiti po potpisivanju ugovora, a
ostatak sredstava će se isplaćivati prema predanim Zahtjevima za nadoknadu sredstava (u
intervalima od jednog do tri mjeseca).
8. Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik u skladu s
odgovarajućim nacionalnim pravnim poretkom stekne zakonsko pravo na primanje potpore,
neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti poduzetniku.
9. Za potrebe utvrđivanja gornjih granica ukupnog iznosa potpora male vrijednosti koje su
dodijeljene jednom poduzetniku tijekom bilo kojeg razdoblja u posljednje tri fiskalne godine,
potpore se izražavaju kao bespovratna novčana sredstva. Svi iznosi koji se primjenjuju bruto su
iznosi, tj. iznosi prije odbitka poreza i drugih naknada. Ako se potpora ne dodjeljuje u obliku
bespovratnih sredstava, iznos potpore jednak je bruto novčanoj protuvrijednosti potpore.

Učinak potpore
Članak 7.
1. Provedba strateških odrednica razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj
doprinijet će razvoju socijalne ekonomije i općenito gospodarskom razvoju kroz pružanje
financijske podrške radu novim društvenim poduzećima.
2. Potpore male vrijednosti prema ovom Programu dodjeljivat će se zbog poticanja
konkurentnosti kroz educiranje, bolje planiranje poslovanja, umrežavanje te razvoj novih
proizvoda i usluga.
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3. Očekivani učinci na nova društvena poduzeća prema ovom Programu su određeni i mjerljivi,
s jasno postavljenim ciljem navedenim u članku 2. ovog Programa koji će doprinijeti ostvarenju
definiranih pokazatelja.
4. Učinak potpora ovog Programa doprinosi ostvarenju pokazatelja Operativnog programa
''Učinkoviti ljudski potencijali'' 2014.-2020. definiranih kao:
Pokazatelj ostvarenja:
− nezaposleni, uključujući dugotrajno nezaposlene;
− zaposleni, uključujući samozaposlene;
− broj mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća kojima je dana potpora (uključujući
i zadružna poduzeća, poduzeća socijalne ekonomije).

Zbrajanje potpora
Članak 8.
1. Potpore male vrijednosti koje se dodjeljuju u skladu s Uredbom br. 1407/2013 mogu se
zbrajati s potporama male vrijednosti dodijeljenima u skladu s Uredbom Komisije (EU) br.
360/20121 od 25. travnja 2012. do gornjih granica utvrđenih u Uredbi br. 1407/2013. Mogu se
pribrajati potporama male vrijednosti dodijeljenima u skladu s drugim uredbama o potporama
male vrijednosti do odgovarajuće gornje granice utvrđene člankom 3., stavak 2. Uredbe br.
1407/2013.
2. Potpore male vrijednosti ne zbrajaju se s državnim potporama u vezi s istim prihvatljivim
troškovima ili s državnim potporama za istu mjeru rizičnog financiranja, ako bi takvo zbrajanje
prelazilo primjenjivi najviši intenzitet ili iznos potpore koji je u konkretnim okolnostima svakog
pojedinog slučaja utvrđen uredbom o skupnom izuzeću odnosno odlukom Komisije. Potpore
male vrijednosti koje nisu dodijeljene za određene opravdane troškove ili se njima ne mogu
pripisati, mogu se zbrajati s drugim državnim potporama dodijeljenima u skladu s Uredbom o
skupnom izuzeću ili odlukom Komisije.

Obveze davatelja potpore
Članak 9.
1. Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom danom sklapanja Ugovora o dodjeli
bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa
2014.-2020., neovisno o datumu isplate potpore poduzetniku.

1

Uredba Komisije (EU) br. 360/2012 od 25. travnja 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 interesa (SL L 114, 26.4.2012., str. 8.).
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2. Poduzetnike će se o dodjeli potpore male vrijednosti obavijestiti pisanim putem. Vrijednost
potpore izražava se u kunama u obliku bruto novčane protuvrijednosti potpore preračunate u eure
prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan donošenja Odluke o financiranju, sukladno
članku 6., stavak 1. Uredbe br. 1407/2013.
Zahtjev za potporu (projektni prijedlog)
Članak 10.
1. Prijavitelj podnosi zahtjev za potporu (projektni prijedlog) temeljem ovog Programa Ministarstvu
rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u okviru Poziva za dostavu projektnih
prijedloga.
2. Zahtjev za potporu (projektni prijedlog) mora sadržavati podatke relevantne za procjenu
prihvatljivosti projekta, a najmanje:
a)
b)
c)
d)
e)

naziv, veličinu i status Prijavitelja;
opis projekta, uključujući datume njegovog početka i dovršetka;
lokaciju projekta;
popis troškova projekta;
izjavu o potporama male vrijednosti na koje se primjenjuje Uredba br. 1407/2013 ili
druge uredbe o potporama male vrijednosti primljenim u tekućoj fiskalnoj godini te
tijekom prethodne dvije fiskalne godine.

3. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike će u Uputama za
prijavitelje predmetnog Poziva za dostavu projektnih prijedloga navesti oblik i detaljni sadržaj
zahtjeva za potporu (projektnog prijedloga).

Trajanje
Članak 11.
Potpore male vrijednosti po ovom Programu mogu se dodijeliti najkasnije do 28. veljače 2022.
godine ili do iskorištenja sredstava.

Praćenje
Članak 12.
1. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike će voditi internu evidenciju
o dodijeljenim potporama male vrijednosti po ovom Programu.
2. Po završetku postupka dodjele sredstava potpore, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava,
obitelji i socijalne politike je dužno Ministarstvu financija bez odgode dostaviti podatke o
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dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti u elektroničkom obliku u
Internet aplikaciji registra državnih potpora i potpora male vrijednosti.
3. Ako država članica poduzetniku namjerava dodijeliti potporu male vrijednosti u skladu s
Uredbom br. 1407/2013, ona će tog poduzetnika pismeno obavijestiti o predviđenom iznosu
potpore izraženom u obliku bruto novčane protuvrijednosti potpore, kao i tome da je riječ o potpori
male vrijednosti, izričito se pozivajući na Uredbu br. 1407/2013 te navodeći njezin naziv i podatke
o objavi u Službenom listu Europske unije.
Ako se potpora male vrijednosti dodjeljuje u skladu s Uredbom br. 1407/2013 različitim
poduzetnicima na temelju programa u skladu s kojim se tim poduzetnicima dodjeljuju različiti
iznosi pojedinačnih potpora, predmetna država članica može odlučiti tu obvezu ispuniti
obavještavajući poduzetnike o fiksnom iznosu koji odgovara najvišem iznosu potpora koji se
dodjeljuje u okviru tog programa. U takvom slučaju, taj utvrđeni iznos koristit će se za utvrđivanje
je li dosegnuta gornja granica iz članka 3. stavka 2. Uredbe br. 1407/2013.
Prije dodjeljivanja potpore država članica od dotičnog poduzetnika mora dobiti izjavu, u pisanom
ili elektroničkom obliku, o svakoj potpori male vrijednosti na koju se primjenjuje Uredba br.
1407/2013 ili druge uredbe o potporama male vrijednosti, primljenoj tijekom prethodne dvije
fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini.
4. Država članica dodjeljuje nove potpore male vrijednosti u skladu s Uredbom br. 1407/2013 tek
nakon što utvrdi da to neće povisiti ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je taj poduzetnik
primio do razine koja premašuje odgovarajuću gornju granicu iz članka 3. stavka 2. Uredbe br.
1407/2013 i da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni istom Uredbom.
5. Države članice bilježe i prikupljaju sve informacije u vezi s primjenom Uredbe br. 1407/2013.
Takvi zapisi sadržavaju sve informacije koje su potrebne kako bi se pokazalo da su ispunjeni uvjeti
iz iste Uredbe. Zapisi o pojedinim potporama male vrijednosti čuvaju se 10 fiskalnih godina od
datuma kada su dodijeljene. Zapisi koje se odnose na program potpora male vrijednosti čuvaju se
10 fiskalnih godina od datuma kada je dodijeljena posljednja pojedinačna potpora u okviru takvog
programa.
6. Sukladno članku 6., stavku 5. Uredbe br. 1407/2013, predmetna država članica na pisani
zahtjev u roku od 20 radnih dana ili u dužem roku koji je naveden u tom zahtjevu dostavlja
Komisiji sve informacije koje Komisija smatra potrebnima kako bi ocijenila jesu li ispunjeni
uvjeti iz ove Uredbe, a posebno o ukupnom iznosu potpora male vrijednosti koje je bilo koji
poduzetnik primio na temelju Uredbe br. 1407/2013 ili drugih uredaba o potporama male
vrijednosti.
Provedba
Članak 13.
1. Ovaj Program stupa na snagu danom objave na službenim mrežnim stranicama Europskog
socijalnog fonda www.esf.hr, za koji je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne
politike Upravljačko tijelo i primjenjuje se do najkasnije 28. veljače 2022. godine.
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2. Bespovratna sredstva u okviru ovog Programa dodjeljuju se putem otvorenog trajnog Poziva na
dostavu projektnih prijedloga.
3. Program će se provoditi transparentno, u skladu s člankom 6. Uredbe br. 1407/2013 i
Smjernicama 3.3 za ESF 2014.-2020.
4. Ovaj Program objavit će se na službenim mrežnim stranicama Europskog socijalnog fonda
www.esf.hr.
5 Poziv na dostavu projektnih prijedloga objavit će se na mrežnim stranicama
www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.

KLASA: 910-01/21-06/80
URBROJ: 524-07-01-01-01/1-21-6
U Zagrebu, 30. prosinca 2021.

MINISTAR
Josip Aladrović
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