
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17); članaka 65. i 
85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 04/13, 16/16, 
1/17, 2/17 i 2/18), Župan Istarske županije 12. ožujka 2018. godine donosi 
 
 
 

Z A K L J U Č A K  
o prihvaćanju Programa poticanja razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2018. 

godinu i objavi Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u 
Istarskoj županiji za 2018. godinu 

 
 

Članak 1. 
 

Istarska županija, Upravni odjel za gospodarstvo dodjeljuje potpore poduzetnicima u svrhu 
poticanja njihovog razvoja.  
 
Financijska sredstva dodjeljuju se za realizaciju sljedećih mjera: 
 
1. Potpore za početak poslovanja – samozapošljavanje  
2. Potpore za nabavu  nove opreme  
3. Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije  
 

 
Članak 2. 

 
Donosi se Program poticanja razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2018. godinu (u 
daljnjem tekstu: Program) koji čini sastavni dio ovog Zaključka. 
 
 

Članak 3. 
 
Donosi se tekst Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u 
Istarskoj županiji za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) koji čini sastavni dio ovog 
Zaključka. 
 
 

Članak 4. 
 
Sredstva za provedbu Javnog poziva u ukupnom iznosu od 1.085.000,00 kn 
(milionosamdsetpettisućakuna) predviđena su u Proračunu Istarske županije za 2018. godinu, 
pozicija 185202 – potpore za poduzetnike, razdjel 014 – Upravni odjel za gospodarstvo. 
 
 

Članak 5. 
 
Sredstva navedena u članku 4. ovog Zaključka raspodijeliti će se na temelju Javnog poziva čiji 
je nositelj Istarska županija, Upravni odjel za gospodarstvo.  
 

 
  



 

Članak 6. 

Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije za provedbu Javnog poziva iz 
članka 3. ovoga Zaključka i za praćenje namjenskog utroška sredstava. 
 

 

Članak 7. 

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.  

 
 
 
KLASA: 402-07/18-01/02 
URBROJ: 2163/1-01/8-18-02 
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1. Upravni odjel za gospodarstvo iž, 
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ELEKTRONIČKA ISPRAVA

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/17, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 
123/17) i članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 
10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18), župan Istarske županije 12. ožujka 2018. godine donosi 

 
 

P R O G R A M 
POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA 

U ISTARSKOJ ŽUPANIJI ZA 2018. GODINU 
 
 
I. OPĆI UVJETI 

Članak 1. 
Programom poticanja razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2018. godinu (u daljnjem 
tekstu: Program) utvrđuju se opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele bespovratnih potpora 
Istarske županije za poticanje razvoja poduzetništva, te obveze korisnika potpore.  

 
Članak 2. 

U cilju poticanja razvoja poduzetništva Istarska županija  osigurava financijska sredstva u 
visini od 1.085.000,00 kuna u Proračunu Istarske županije za 2018. godinu, na poziciji 185202 
– potpore za poduzetnike,  razdjela 14 -  Upravni odjel za gospodarstvo. 

 
Članak 3. 

Korisnici mjera iz ovog Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o 
poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine broj 29/02, 63/07, 53/12,  56/13 i 
121/16) koji posluju i imaju registrirano sjedište na području Istarske županije, izuzev 
trgovačkih društava kojima je Istarska županija osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom 
kapitalu. Korisnik potpore mora imati najmanje jednog (1) zaposlenog na neodređeno vrijeme, 
na puno radno vrijeme, pri čemu se zaposlenom osobom smatra i vlasnik/ica. Nije moguća 
dodjela potpore poduzetnicima koji su prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 
2007. - NKD 2007. (NN 58/07 i 72/07) registrirani za: 
 
- Područje  A: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 
- Područje  G: Trgovina na veliko i malo: popravak motornih vozila i motocikala;  

 izuzev skupine 45.2. Održavanje i popravak motornih vozila  
- Područje  I :  Djelatnosti pružanja smještanja te pripreme i usluživanja hrane 
- Područje  K: Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 
- Područje  L : Poslovanje nekretninama 
- Područje  R: Umjetnost, zabava i rekreacija, odjeljak 92. Djelatnosti kockanja i klađenja. 

 
Isto tako, korisnici po ovom Programu ne mogu biti poduzetnici koji se bave: 
 
- proizvodnjom oružja, streljiva, vojne i policijske opreme 
- proizvodnjom, preradom i distribucijom duhana 
- provođenjem pokusa na životinjama 
- benzinske postaje 
- prodajni auto saloni  
Po ovom Programu nije moguće financirati nabavu motornih vozila. 

 
Članak 4. 

Nepovratne potpore se dodjeljuju za pokriće do maksimalno  50% opravdanih  troškova 
izvršenog ulaganja. Porez na dodanu vrijednost te sve zakonom regulirane pristojbe nisu 
prihvatljiv trošak.  



 

Troškovi se priznaju ako su nastali u razdoblju od 1. srpnja 2017. godine do kraja trajanja 
javnog poziva.  
 
Potpora može biti odobrena isključivo na osnovi priloženog računa i dokaza o izvršenoj uplati.  
 
Poduzetnici koji su već ranije ostvarili potporu dvije godine uzastopno ne mogu dostaviti 
zahtjev na javni poziv.  
 
Ako korisnik mjere stekne pravo na potporu u trenutku u kojem, u toku provedbe javnog 
poziva,  preostane manji iznos sredstava od iznosa potpore na koji poduzetnik ima pravo, 
dodijelit će mu se potpora u preostalom iznosu planiranih namjenskih sredstava iz Proračuna 
Istarske županije. 
 

Članak 5. 
Potpore koje se dodjeljuju po ovom Programu dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju 
državne potpore propisanim Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o 
primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije – „de minimis“ potpore 
(SL EU L352, 24.12.2013. – u daljnjem tekstu Uredba. 
 
Poduzetnici koji predaju zahtjev za dodjelu potpore temeljem ovog Programa moraju 
zadovoljiti pravila navedena u prethodno navedenoj Uredbi, odnosno pravila koja su 
specificirana u nastavku. 
 
Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 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. 
 
Ovaj Program potpora ne odnosi se: 
 
- na poslovne subjekte koji djeluju u sektoru primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, 
- na potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na 

tržište poljoprivrednih proizvoda u slučajevima određenim niže navedenom uredbom, 
- na potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima  koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture, 
- na 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 te 
potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih, a sve sukladno 
članku 1. stavku 1. točkama a) do e) Uredbe, 

- na potpore za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta sukladno članku 3. točki 2. Uredbe. 
 



 

Sukladno članku 3. Uredbe 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. 
Sukladno članku 6. Uredbe, 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 ovog Programa. 
Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena 
potpora male vrijednosti sukladno Uredbi, a svaki korisnik potpore u obvezi je prilikom predaje 
zahtjeva predati ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac pod nazivom Izjava o korištenim 
državnim potporama male vrijednosti. 

 
Članak 6. 

Prava na nepovratne potpore iz ovog Programa ostvaruju se kroz provedbu sljedećih mjera: 
 

1. Potpore za početak poslovanja – samozapošljavanje 
2. Subvencioniranje nabave nove opreme 
3. Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije 

 
 
II. KRITERIJI DODJELE POTPORA 

 
Članak 7. 

MJERA 1. Potpore za početak poslovanja – samozapošljavanje 
 
Istarska županija dodjeljuje nepovratne potpore poduzetnicima početnicima koji se 
samozapošljavaju registracijom obrta ili trgovačkog društva, imaju stalno prebivalište na 
području Istarske županije, čije tvrtke posluju i imaju registrirano sjedište na području Istarske 
županije, te imaju 1 zaposlenog na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme, pri čemu se 
zaposlenom osobom smatra i vlasnik/ica. Tvrtka mora biti registrirana, a samozaposlena 
osoba koja traži potporu mora biti u radnom odnosu ne ranije od 01. srpnja 2017. godine. 
Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, maksimalno 10.000,00 kn po korisniku. 
Potpora se dodjeljuje za sljedeće namjene:  

1. izradu poslovnih planova/investicijskih programa, 
2. nabavu informatičke opreme i poslovnog softvera potrebne za pokretanje poslovanja 

poduzetnika,  
3. bankarske usluge za obradu kredita, 
4. ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva te 

podnošenje zahtjeva za kredit (troškovi javnog bilježnika, troškovi procjena nekretnina, 
troškovi izdavanja obrazaca boniteta, troškovi sudskih vještaka, troškovi projektno-
tehnološke dokumentacije, troškovi studija utjecaja na okoliš, troškovi raznih dozvola, 
itd.), 

5. uređenje poslovnog prostora (oprema i materijal  za uređenje prostora,  građevinski, 
instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja),  potrebno priložiti i vlasnički list kao dokaz 
da je poslovni prostor u vlasništvu podnositelja prijave ili ugovor o najmu. 

6. nabavku opreme, strojeva i alata za obavljanje osnovne djelatnosti obrta,  trgovačkog 
društva, samostalne djelatnosti (potpora neće biti dodijeljena za nabavu potrošnog 
materijala)   

7. nabavu uredskog i radnog namještaja 
8. dopunsku poduzetničku izobrazbu vezanu uz osnovnu djelatnost i informatičko 

obrazovanje (kao dokaz se prilaže certifikat odnosno uvjerenje o završenoj edukaciji)  
9. izradu mrežne stranice i vizualnog identiteta te tisak promotivnih materijala. 



 

Članak 8. 
MJERA 2.  Subvencioniranje nabave nove opreme. 
 
Istarska županija dodjeljuje nepovratne potpore subjektima malog gospodarstva utvrđenim 
Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine broj 29/02, 63/07, 53/12  
56/13 i 121/16) koji posluju i imaju registrirano sjedište na području Istarske županije te imaju 
1 zaposlenog na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme, pri čemu se zaposlenom 
osobom smatra i vlasnik/ica.  
Iznos potpore za subvencioniranje nabave nove opreme iznosi najviše 20.000,00 kn. Potpora 
može iznositi maksimalno 50% vrijednosti prihvatljivih troškova. 
 
Subvencija se dodjeljuje za troškove nabave nove opreme s pripadajućim dodacima i 
priključcima koja služi za obavljanje osnovne i pretežite djelatnosti za koju su poslovni subjekti 
registrirani sukladno navedenom u obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema 
nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.). 
 
Nije moguće dobiti potporu za nabavu namještaja, opreme za opremanje apartmana, klima 
uređaja, sigurnosnih i nadzornih uređaja, prijevoznih i transportnih sredstava, oružja, mobilnih 
telefona, računalne opreme koja uključuje stolno te prijenosno računalo, tablet računala te sve 
pripadajuće komponente, licence za kompjuterske programe, troškove najma opreme, 
troškove usluga, troškove potrošnog materijala te opreme za koju povjerenstvo utvrdi da nije 
direktno povezana s djelatnošću i poslovanjem poduzetnika. 
 
Po ovoj mjeri prijavu ne mogu podnijeti poduzetnici koji prema odluci o nacionalnoj klasifikaciji 
djelatnosti (NKD 2007.) imaju registriranu osnovnu/pretežitu djelatnost iz područja C 
prerađivačka industrija, te poduzetnici koji su registrirani za djelatnosti koje su isključene ovim 
Programom. 
 

Članak 9. 
MJERA 3 . Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije 
 
Iznos potpore za subvencioniranje nabave nove opreme iznosi najviše 80.000,00 kn. Potpora 
može iznositi maksimalno 50% vrijednosti prihvatljivih troškova. 
 
Korisnici potpore mogu biti poduzetnici isključivo djelatnosti iz NKD-a 2007 – područje C 
Prerađivačka industrija izuzev odjeljka 32.1. Proizvodnja nakita, imitacije nakita (bižuterije) i 
srodnih proizvoda i odjeljka  33. Popravak i instaliranje strojeva i opreme. 
 
Potpora se može dodijeliti isključivo za troškove vezane uz nabavu strojeva, postrojenja i 
opreme, mjernih, kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa vezanih uz 
proizvodnju. Oprema mora služiti za obavljanje osnovne/pretežite djelatnosti. Računalna 
oprema se neće priznavati ukoliko nije vezana za pokretanje i upravljanje strojevima, 
postrojenjima i opremom, mjernim, kontrolnim uređajima te instrumentima. 
 

Članak 10. 
Kupljena oprema mora ostati u vlasništvu poduzetnika kojemu je dodijeljena potpora najmanje 
3 godina od dana dodijele potpore. 
 
 
  



 

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 11. 
Nepovratne novčane potpore koje su predmet ovog Programa dodjeljuju se na temelju 
provedenog postupka i kriterija propisanih ovim Programom. 

 
Zahtjevi za potpore se dostavljaju putem on line sustava na mrežnoj stranici Istarske županije  
na posebnim obrascima uz pripadajuću dokumentaciju, a rješavaju se redom zaprimanja. 
Nepotpuni zahtjevi se neće razmatrati. 

 
U slučaju potrebe, Upravni odjel za gospodarstvo može zatražiti od poduzetnika dostavu 
dodatne dokumentacije i tražiti dodatna pojašnjenja. 

   
Podnositelj ima pravo podnošenja zahtjeva na mjere Programa za koje  ima ostvarene uvjete. 
Po svakoj mjeri moguće je podnijeti samo jedan zahtjev. 
 

Članak 12. 
Nepovratne potpore dodjeljuju se na temelju Javnog poziva koji raspisuje Upravni odjel za 
gospodarstvo, a objavljuje se na mrežnoj stranici Istarske županije.  
 
Javni poziv sadrži:  

1. naziv tijela koje objavljuje javni poziv,  
2. predmet javnog poziva,  
3. opće uvjete i kriterije za dodjelu potpore,  
4. popis potrebne dokumentacije,  
5. vrijeme trajanja javnog poziva,  
6. podatke o informacijama.  
 

Članak 13. 
Potpore iz ovog Programa su državne potpore male vrijednosti i na njih se odnose pravila 
sadržana u Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. 
i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (''SL L 352, 24.12.2013., 
str.1.''). 

 
Poduzetnik snosi odgovornost ukoliko podnese zahtjev, a ne ispunjava uvjete utvrđene ovim 
Programom koji su određeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne 
novine broj 29/02, 63/07, 53/12,  56/13 i 121/16) i Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 od 
18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije – 
„de minimis“ potpore (''SL EU L352, 24.12.2013., str.1.''). 

 
Upravni odjel za gospodarstvo vodi evidenciju dodijeljenih potpora po korisnicima, vrstama 
potpora i namjenama za koje je odobrena potpora. O dodijeljenoj potpori male vrijednosti 
izvješćuje se Ministarstvo financija sukladno Zakonu o državnim potporama (NN 47/14, 69/17) 
i Pravilniku o dostavi prijedloga državnih potpora i podataka o državnim potporama (NN 
121/16).  

 
Članak 14. 

Za provedbu ovog Programa zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo (u daljnjem tekstu: 
Upravni odjel) koji provodi postupak dodjele potpore.  
 
Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom se podnose putem on-line sustava i obrađuju se 
redoslijedom zaprimanja. Nepotpuni zahtjevi se neće razmatrati. 
 



 

Nakon provjere dostavljene dokumentacije od strane Povjerenstva, Upravni odjel za 
gospodarstvo izrađuje prijedlog Zaključka o dodjeli nepovratne potpore u kojem se navode 
podaci o korisniku, iznos i namjena potpore. Po donošenju Zaključka, Upravni odjel 
obavještava korisnika o iznosu odobrenog sufinanciranja i načinu ostvarenja novčanih 
sredstava. S korisnikom potpore sklapa se ugovor nakon čega se odobrena novčana sredstva 
doznačuju na žiro račun korisnika potpore.  
 
Predajom on line prijave i dostavom dokumentacije na Javni poziv, a temeljem Opće uredbe 
(EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine, 
korisnik sredstava dozvoljava Županiji da koristi njegove osobne podatke radi: 

- obrade zahtjeva za dodjelu nepovratne potpore 
- oglašavanja i objavljivanja na službenim mrežnim i ostalim stranicama i 

očevidnicima Županije 
- sklapanja ugovora u vezi s predmetom zahtjeva.   

 
Pravo na potporu neće ostvariti pravne i fizičke osobe:   
 
- nad kojima je otvoren stečajni postupak ili predstečajna nagodba, koji se nalaze u 

postupku likvidacije te onima koji su obustavili poslovnu djelatnost ili im je račun u blokadi  
- koji imaju dospjeli dug s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno 

osiguranje, osim ako im je sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda plaćanja 
navedenih obveza. 

 
Članak 15. 

Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene 
potpore. Ukoliko poduzetnik ostvari pravo na potporu na temelju dostavljene neistinite 
dokumentacije, suprotno uvjetima utvrđenim Programom i Javnim pozivom ili se utvrdi da je 
za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora,  dužan je vratiti u Proračun Istarske županije 
dobivena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu koja se obračunava od dana 
primitka iznosa, te se u sljedećih pet (5) godina isključuje iz svih programa sufinanciranja i 
subvencioniranja koje provodi Istarska županija.  

 
Članak 16. 

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
KLASA: 402-07/18-01/02 
URBROJ: 2163/1-01/8-18-03 
Pula, 12. ožujka 2018. 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
ŽUPAN 

mr. sc. Valter Flego 
 
Dostaviti: 
1. Upravni odjel za gospodarstvo IŽ, 
2. Pismohrana, ovdje 



 

 

          
   REPUBLIKA HRVATSKA  

ISTARSKA ŽUPANIJA 
   Upravni odjel za gospodarstvo 
 
 

Na temelju Zaključka o prihvaćanju Programa poticanja razvoja poduzetništva u Istarskoj 
županiji za 2018. godinu i objavi Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja 
poduzetništva u Istarskoj županiji za 2018. godinu KLASA:402-07/18-01/02,                       
URBROJ:2163/1-01/8-18-02 od 12. ožujka 2018., Upravni odjel za gospodarstvo Istarske 
županije objavljuje 
                                          
 

JAVNI POZIV 
ZA DODJELU POTPORA ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA  

U ISTARSKOJ ŽUPANIJI ZA 2018. GODINU 
 
 
U cilju poticanja razvoja poduzetništva u 2018. godini dodijelit će se financijska sredstva za 
realizaciju sljedećih mjera: 
 

1. POTPORE ZA POČETAK POSLOVANJA - SAMOZAPOŠLJAVANJE 

2. SUBVENCIONIRANJE NABAVE NOVE OPREME  

3. JAČANJE KONKURENTNOSTI PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE 

 
1. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA 
 
Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava. Poziv se objavljuje na 
mrežnim stranicama Istarske županije. Trajanje javnog poziva je od 20.03.2018. s početkom 
u 08.00 sati do 20.06.2018. do 16.00 sati, odnosno do iskorištenja sredstava. 
 
2. KORISNICI SREDSTAVA 
 
Subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva 
(“Narodne novine” broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16), koji su u cijelosti u privatnom 
vlasništvu i čije je sjedište na području Istarske županije. 
 
3. CILJEVI I PRIORITETI JAVNOG POZIVA 
 
Prioritet ovog Javnog poziva je putem ciljane potpore za razvojna ulaganja povećati 
zaposlenost, te jačati konkurentnost i poticati rast malih gospodarskih subjekata, koji svojim 
poslovanjem ostvaruju tržišnu uspješnost. 
 
Ciljevi ovog Javnog poziva su: 
• povećanje učinkovitosti poslovanja i konkurentnosti malih gospodarskih subjekata, 
• unaprjeđenje učinkovitosti proizvodnje i proizvodnih procesa putem jačanja i 

modernizacije tehnološke baze malih gospodarskih subjekata, 



• jačanje pozicije malih gospodarskih subjekata na tržištu i omogućavanje širenja 
proizvodnje i proizvodnog asortimana, 

• otvaranje novih radnih mjesta i zadržavanje postojećih, 
• nabava suvremenih strojeva alata i opreme čime se osnažuje sektor proizvodnih 

djelatnosti, 
• smanjenje početnih financijskih izdataka poduzetnika prilikom pokretanja poslovanja. 

 
4. UVJETI DODJELE NEPOVRATNIH POTPORA 
 
Nepovratne potpore se dodjeljuju za pokriće do maksimalno  50% opravdanih  troškova 
izvršenog ulaganja. Porez na dodanu vrijednost te sve zakonom regulirane pristojbe nisu 
prihvatljiv trošak.  
 
Troškovi se priznaju ako su nastali u razdoblju od 1. srpnja 2017. godine do kraja trajanja 
javnog poziva.  
 
Potpora može biti odobrena isključivo na osnovi priloženog računa i dokaza o izvršenoj 
uplati. Račun o predujmu se ne priznaje kao dokaz o kupnji.                                                                                                                        

Ako korisnik mjere stekne pravo na potporu u trenutku u kojem, u toku provedbe javnog 
poziva,  preostane manji iznos sredstava od iznosa potpore na koji poduzetnik ima pravo, 
dodijelit će mu se potpora u preostalom iznosu planiranih namjenskih sredstava iz Proračuna 
Istarske županije. 
 
a) Prihvatljivi prijavitelji 

 
- čija je tvrtka registrirana na području Istarske županije, 
- koji nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi 

Porezna uprava, 
- koji imaju podmirene obaveze prema Istarskoj županiji s osnove županijskih poreza  
- koji su u skladu s Odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) 

br.1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore), 

- korisnik potpore mora imati najmanje jednog (1) zaposlenog na neodređeno vrijeme na 
puno radno vrijeme, pri čemu se zaposlenom osobom smatra i vlasnik/ica, 

- podnositelj ima pravo podnijeti jedan zahtjev po mjeri za koju zadovoljava uvjete, 
- potpora može biti odobrena isključivo na osnovi priloženog računa i dokaza o uplati 

(preslika izvoda žiro računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje)    
 

b) Nepovratne potpore se neće dodijeliti gospodarskim subjektima 
 

- ukoliko su poduzetniku isplaćena sredstva za potporu dvije godine uzastopno 
- kojima je prethodne godine dodijeljena potpora putem mjere 1. Potpore za početak 

poslovanja – samozapošljavanje (poduzetnik nema pravo ponovno podnijeti zahtjev za 
navedenu mjeru) 

- nad kojima je otvoren stečajni postupak ili predstečajna nagodba, koji se nalaze u 
postupku likvidacije te onima koji su obustavili poslovnu djelatnost ili im je račun u 
blokadi  

- koji imaju dospjeli dug s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno 
osiguranje, osim ako im je sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda plaćanja 
navedenih obveza, 

- potpora se ne može koristiti za kupovinu rabljene opreme, 
- podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu ukoliko je za istu namjenu primio potporu iz 

drugih izvora, 
- nepotpune prijave se neće razmatrati. 



 
Potpore iz ovog Javnog poziva smatraju se državnim potporama male vrijednosti i na njih se 
odnose sva pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o 
primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije – „de minimis“ potpore 
(''SL EU L352, 24.12.2013., str.1.''). 
 
Nije moguća dodjela potpore poduzetnicima koji su prema Odluci o Nacionalnoj 
klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007. (NN 58/07 i 72/07) registrirani za: 
 
- Područje  A: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 
- Područje  G: Trgovina na veliko i malo: popravak motornih vozila i motocikala;  

� izuzev skupine 45.2. Održavanje i popravak motornih vozila  
- Područje  I :  Djelatnosti pružanja smještanja te pripreme i usluživanja hrane 
- Područje  K: Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 
- Područje  L : Poslovanje nekretninama 
- Područje  R: Umjetnost, zabava i rekreacija, odjeljak 92. Djelatnosti kockanja i klađenja. 

 
Korisnici po ovom Javnom pozivu  ne mogu biti poduzetnici koji se bave: 
 
- proizvodnjom oružja, streljiva, vojne i policijske opreme 
- proizvodnjom, preradom i distribucijom duhana 
- provođenjem pokusa na životinjama 
- benzinske postaje 
- prodajni auto saloni  
 
Po ovom Javnom pozivu nije moguće financirati nabavu motornih vozila. 
 
 
5. PODNOŠENJE PRIJAVA 
 
Prijave na Javni poziv podnose se Istarskoj županiji, Upravnom odjelu za gospodarstvo 
isključivo putem on line sustava Istarske županije,  kojem se pristupa putem poveznice: 

 http://javne-potrebe.istra-istria.hr  

Prijave se zaprimaju od 20.03.2018. godine s početkom u 8:00 sati.  
 
UO za gospodarstvo će se koristiti javnim evidencijama za potrebe provjere dokumenata i 
dokaza, kojima podnositelji prijave dokazuju da ispunjavaju uvjete za dodjelu subvencija po 
ovom Javnom pozivu. Nepotpune prijave te one iz kojih nije moguće utvrditi sadržaj neće se 
razmatrati. Preslike nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika. 
 
UO za gospodarstvo može zatražiti dostavu dodatne dokumentacije i obrazloženja ukoliko 
smatra potrebnim.  
 
 
6. PROCEDURA PODJELE 
 
Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su osigurana u Proračunu Istarske 
županije UO za gospodarstvo za 2018. godinu, a najkasnije do 20.06.2018. godine do 16:00 
sati. 
Zahtjevi se obrađuju prema redoslijedu podnesene potpune prijave prema uvjetima iz ovog 
Javnog poziva. Lista poduzetnika kojima su isplaćene potpore po ovom Javnom pozivu, 
objaviti će se na mrežnoj stranici Istarske županije. O dodijeljenoj potpori male vrijednosti, 
izvješćuje se Ministarstvo financija Republike Hrvatske. 



 
Nakon provjere dostavljene dokumentacije od strane Povjerenstva, Upravni odjel izrađuje 
prijedlog Zaključka o dodjeli nepovratne potpore u kojem se navode podaci o korisniku, iznos 
i namjena potpore. Po donošenju Zaključka, Upravni odjel za gospodarstvo obavještava 
korisnika putem e - maila o ishodu predanog zahtjeva. Ukoliko je potpora odobrena,  
s korisnikom se sklapa ugovor. Nakon potpisa ugovora odobrena novčana sredstva 
doznačuju se na žiro račun korisnika potpore odnosno podnositelja zahtjeva.  
 
 
7. OSTALE ODREDBE  
 
Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene 
potpore. Ukoliko poduzetnik u skladu s Javnim pozivom ostvari pravo na potporu na temelju 
dostavljene neistinite dokumentacije, suprotno uvjetima utvrđenim ovim Javnim pozivom ili 
se utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora, dobivena sredstva uvećana 
za zakonsku zateznu kamatu koja se obračunava od dana primitka iznosa mora vratiti u 
Proračun Istarske županije, te se u sljedećih pet (5) godina isključuje iz svih programa 
sufinanciranja i subvencioniranja Istarske županije.  
 
Poduzetnik snosi odgovornost ukoliko podnese zahtjev, a ne ispunjava uvjete ovog Javnog 
poziva određene Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine broj 
29/02, 63/07, 53/12,  56/13, 121/16) i Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 
2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije – „de minimis“ 
potpore (''SL EU L352, 24.12.2013., str.1.''). 
 
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), 
Istarska županija 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 da  Istarska županija koristi njegove osobne podatke radi: 

- obrade zahtjeva za dodjelu nepovratne potpore, 
- oglašavanja i objavljivanja na službenim mrežnim i ostalim stranicama i očevidnicima 

Županije i 
- sklapanja ugovora u vezi s predmetom zahtjeva.   

 
Ovaj Javni poziv objavljuje se na mrežnoj stranici Istarske županije www.istra-istria.hr  
 
Dodatne informacije mogu se dobiti isključivo putem elektroničke pošte  
gospodarstvo@istra-istria.hr 
 
 
8. MJERE 
 
1. POTPORE ZA POČETAK POSLOVANJA – SAMOZAPOŠLJAVANJE 

 
Najviši iznos potpore iznosi 10.000,00 kuna. Potpora može iznositi maksimalno 50% 
vrijednosti prihvatljivih troškova.  
 
Pravo na potporu imaju osobe koje se samozapošljavanju registracijom obrta ili trgovačkog 
društva. Tvrtka mora imati registrirano sjedište na području Istarske županije, a 
samozaposlena osoba koja traži potporu mora biti u radnom odnosu na neodređeno i na 
puno radno vrijeme ne ranije od 01. srpnja  2017. godine i imati prebivalište na području 
Istarske županije.  
 
Potpora se dodjeljuje za sljedeće namjene:  



1. izradu poslovnih planova/investicijskih programa, 
2. nabavu informatičke opreme i poslovnog softvera potrebne za pokretanje poslovanja 

poduzetnika,  
3. bankarske usluge za obradu kredita, 
4. ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva te 

podnošenje zahtjeva za kredit (troškovi javnog bilježnika, troškovi procjena 
nekretnina, troškovi izdavanja obrazaca boniteta, troškovi sudskih vještaka, troškovi 
projektno-tehnološke dokumentacije, troškovi studija utjecaja na okoliš, troškovi 
raznih dozvola, itd.), 

5. uređenje poslovnog prostora (oprema i materijal  za uređenje prostora,  građevinski, 
instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja),  potrebno priložiti i vlasnički list kao dokaz 
da je poslovni prostor u vlasništvu podnositelja prijave ili ugovor o najmu. 

6. nabavku opreme, strojeva i alata za obavljanje osnovne djelatnosti obrta,  trgovačkog 
društva, samostalne djelatnosti (potpora neće biti dodijeljena za nabavu potrošnog 
materijala)   

7. nabavu uredskog i radnog namještaja 
8. dopunsku poduzetničku izobrazbu vezanu uz osnovnu djelatnost i informatičko 

obrazovanje (kao dokaz se prilaže certifikat odnosno uvjerenje o završenoj edukaciji)  
9. izradu mrežne stranice i vizualnog identiteta te tisak promotivnih materijala. 

 
Potpora se ne može dodijeliti za troškove plaćanja najma poslovnog prostora. 
 
Zahtjevi za potporu za samozapošljavanje se podnose putem on line prijave, kojoj  se 
prilaže: 

1. preslika registracije gospodarskog subjekta (izvadak iz obrtnog registra za obrtnike,  
izvadak iz sudskog registra za trgovačka društva, rješenje za djelatnosti slobodnih 
zanimanja) 

2. preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema nacionalnoj klasifikaciji 
djelatnosti (NKD 2007.) – trgovačka društva 

3. preslika osobne iskaznice za osobu koja se samozaposlila otvaranjem obrta ili 
trgovačkog društva, 

4. potvrda Hrvatskog Zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavi zaposlenja: 
- Tiskanica M-1P (Prijava o početku poslovanja) - preslika 
- Tiskanica M-11P (Prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa) - preslika 

5. preslika posljednjeg JOPPD obrasca (stranica A i stranica B), odnosno potpisana 
izjava od strane ovlaštene osobe da tvrtka nije obveznik predaje JOPPD obrasca ili 
da tvrtka još nije imala obvezu predaje JOPPD obrasca, 

6. potvrda Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja ne starija od 30 
dana od dana podnošenja zahtjeva, 

7. dokaz o nastalom trošku:  
a) preslika računa za kupljenu opremu koji glasi na tvrtku,  
b) preslika izvoda žiro-računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje, 

8. fotodokumentacija opreme za koju se traži potpora sa naznačenim punim nazivom i   
specifikacijom opreme, 

9. obrazac: Izjava da nije dobivena potpora za istu namjenu iz drugih izvora, 
10. obrazac: Izjava o korištenim potporama male vrijednosti, 
11. vlasnički list kao dokaz da je poslovni prostor u vlasništvu podnositelja prijave ili 

ugovor o najmu. 
 
Preslike nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika. 
 
Kroz ovu mjeru ne financira se uplata temeljnog kapitala trgovačkog društva kao ni 
novoosnovani subjekt osnovan od strane drugih profitnih ili neprofitnih organizacija. 
 
 



2. SUBVENCIONIRANJE NABAVE NOVE OPREME 
 

Iznos potpore za subvencioniranje nabave nove opreme iznosi najviše 20.000,00 kn. Potpora 
može iznositi maksimalno 50% vrijednosti prihvatljivih troškova. 
 
Subvencija se dodjeljuje za troškove nabave nove opreme s pripadajućim dodacima i 
priključcima koja služi za obavljanje osnovne i pretežite  djelatnosti za koju su poslovni 
subjekti registrirani sukladno navedenom u obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta 
prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) 
 
Nije moguće dobiti potporu za računalnu opremu koja uključuje stolno te prijenosno računalo, 
tablet računala te sve pripadajuće komponente, licence za kompjuterske programe, troškove 
najma opreme, troškove usluga, troškove potrošnog materijala nabavu namještaja, opreme 
za opremanje apartmana, klima uređaja, sigurnosnih i nadzornih uređaja, prijevoznih i 
transportnih sredstava, oružja, mobilnih telefona, te opreme za koju povjerenstvo utvrdi da 
nije direktno povezana s djelatnošću i poslovanjem poduzetnika. 
 
Po ovoj mjeri zahtjev ne mogu podnijeti poduzetnici: 
- koji prema odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) imaju registriranu 

osnovnu/pretežitu djelatnost iz područja C prerađivačka industrija,   
- te poduzetnici koji su registrirani za djelatnosti koje su isključene ovim Javnim pozivom. 
 
Odobravaju se troškovi nastali nakon 1. srpnja 2017. godine. 
 
Zahtjevi se podnose putem on line prijave, kojoj se prilaže: 
1. preslika registracije gospodarskog subjekta (izvadak iz obrtnog registra, izvadak iz 

sudskog registra, rješenje),  
2. preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema nacionalnoj klasifikaciji 

djelatnosti (NKD 2007.) – trgovačka društva, 
3. dokaz da podnositelj zahtjeva ima zaposlenu najmanje 1 (jednu) osobu na neodređeno 

na puno radno vrijeme ( Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj 
evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje). Zaposlenom osobom smatra se i 
vlasnik/ica. 

       Dovoljno je dostaviti dokumentaciju za samo jednu zaposlenu osobu. 
4. preslika posljednjeg JOPPD obrasca (stranica A i stranica B), odnosno potpisana izjava 

od strane ovlaštene osobe da tvrtka nije obveznik predaje JOPPD obrasca ili da tvrtka 
još nije imala obvezu predaje JOPPD obrasca. 

5. potvrda Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja ne starija od 30 dana 
od dana podnošenja zahtjeva, 

6. dokaz o nastalom trošku:  
a) preslika računa za kupljenu opremu koji glasi na tvrtku, 
b) preslika izvoda žiro-računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje, 

7. fotodokumentacija opreme za koju se traži potpora sa naznačenim punim nazivom i   
specifikacijom opreme 

8. obrazac :Izjava da nije dobivena potpora za istu namjenu iz drugih izvora, 
9. obrazac: Izjava o korištenim potporama male vrijednosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. JAČANJE KONKURENTNOSTI PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE 
 
Iznos potpore za subvencioniranje nabave nove opreme iznosi najviše 80.000,00 kn. Potpora 
može iznositi maksimalno 50% vrijednosti prihvatljivih troškova. 
 
Korisnici potpore mogu biti poduzetnici isključivo djelatnosti iz NKD-a 2007 – područje C 
Prerađivačka industrija izuzev odjeljka 32.1. Proizvodnja nakita, imitacije nakita (bižuterije) i 
srodnih proizvoda i odjeljka  33. Popravak i instaliranje strojeva i opreme. 
 
Potpora se može dodijeliti isključivo za troškove vezane uz nabavu strojeva, postrojenja , 
mjernih i kontrolnih uređaja te instrumenata i računalnih programa vezanih uz proizvodnju. 
Oprema mora služiti za obavljanje osnovne djelatnosti. Informatička oprema se neće 
priznavati ukoliko nije vezana za pokretanje i upravljanje gore navedenom opremom.   
 
Zahtjevi se podnose putem on line prijave kojoj se prilaže: 

1. preslika registracije gospodarskog subjekta (izvadak iz obrtnog registra, izvadak iz 
sudskog registra, rješenje),  

2. preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema nacionalnoj klasifikaciji 
djelatnosti (NKD 2007.) – trgovačka društva, 

3. dokaz da podnositelj zahtjeva ima zaposlenu najmanje 1 (jednu) osobu na  
neodređeno i na puno radno vrijeme  ( Elektronički zapis o podacima evidentiranim u 
matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje). Zaposlenom 
osobom smatra se i vlasnik/ica.  
Potrebno je dostaviti dokumentaciju za samo jednu zaposlenu osobu. 

4. preslika posljednjeg JOPPD obrasca (stranica A i stranica B), odnosno potpisana 
izjava od strane ovlaštene osobe da tvrtka nije obveznik predaje JOPPD obrasca ili 
da tvrtka još nije imala obvezu predaje JOPPD obrasca. 

5. potvrda Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja ne starija od 30 
dana od dana podnošenja zahtjeva, 

6. dokaz o nastalom trošku:  
a) preslika računa za kupljenu opremu koji glasi na tvrtku, 
b) preslika izvoda žiro-računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje, 

7. fotodokumentacija opreme za koju se traži potpora sa naznačenim punim nazivom i   
specifikacijom opreme  

8. obrazac :Izjava da nije dobivena potpora za istu namjenu iz drugih izvora, 
9. obrazac: Izjava o korištenim potporama male vrijednosti. 

 
 
 
POTPORE MALE VRIJEDNOSTI SUKLADNO UREDBI KOMISIJE (EU) br. 1407/2013 
 
Potpore koje se dodjeljuju po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se sukladno pravilima EU o 
pružanju državne potpore propisanim Uredbom Komisije (EU) 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. 
 
Poduzetnici koji predaju zahtjev za dodjelu potpore temeljem ovog Javnog poziva moraju 
zadovoljiti pravila navedena u prethodno navedenoj Uredbi, odnosno pravila koja su 
specificirana u nastavku. 
 
Sukladno članku 2., točke 2. Uredbe 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. 
 
Ovaj Javni poziv ne odnosi se:  
- na poslovne subjekte koji djeluju u sektoru primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, 
- na potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na 
  tržište poljoprivrednih proizvoda u slučajevima određenim niže navedenom uredbom, 
- na potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima  koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture, 
- na 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 te 
  potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih, a sve sukladno 
  članku 1. stavku 1. točkama a) do e) Uredbe, 
- na potpore za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta sukladno članku 3. točki 2. 
  Uredbe. 
 
Sukladno članku 3. Uredbe 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. 
 
Ukoliko su, općim uvjetima Javnog poziva ili pojedinom mjerom,  ograničenja detaljnije 
specificirana, ista se prvenstveno primjenjuju. 
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