Temeljem članka 1. točka 1. d) Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o
ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka
107. i 108. Ugovora i čl. 44. Zakona lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine broj 33/01,60101,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12
i 19113 - pročišćeni
tekst), članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br.
10109, 4/13) te Proračuna Istarske županije za 2016. godinu razmatrajući zahtjev AZRRI-a
d.o.o. Pazin od 06. 07. 2016. godine, Župan Istarske županije 15. srpnja 2016. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli potpore sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o
ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni
članaka 107. i 108. Ugovora Agenciji za ruralni razvoj Istre - AZRRI d.o.o. Pazin za
provedbu primjenjivog istraživanja i razvoj istraživačke infrastrukture u sklopu
Mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i drugih djelatnosti
u ruralnom prostoru u 2016. godini

PREDMET
Članak 1.
Ovom Odlukom o dodjeli potpore sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 od 17.
lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u
primjeni članaka 107. i 108. Ugovora Agenciji za ruralni razvoj istre - AZRRI d.o.o. Pazin za
provedbu primjenjivog istraživanja i razvoj istraživačke infrastrukture u sklopu Mjera za
unapređenja poljoprivredne proizvodnje i drugih djelatnosti u ruralnom prostoru u 2016.
godini podržava se i prihvaća nastavak Programa i Projekata, definiranih Odlukama
Skupštine Istarske županije o produljenju rokova za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i
Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 2008.-2013. godine za period do
kraja 2015. godine Klasa: 320-01/13-01/02,
Urbroj: 2163/1-01/13-3
od 27.6.2013. i o
produljenju za razdoblje do kraja 2016. godine Klasa: 320-01/16-01/01,
Urbroj: 2163/1-01/416-3 od 14. ožujka 2016. godine, koje provodi AZRRI d.o.o. Pazin u cilju provedbe aktivnosti
u sklopu Mjera unapređenja poljoprivredne proizvodnje i drugih djelatnosti u ruralnom
prostoru Istarske županije te unapređenja njenog ukupnog ruralnog gospodarstva.
KORISNIK
Članak 2.
Korisnik potpore je AZRRI d.o.o. Pazin.
Potpora se ne može dodijeliti za slijedeće namjene:
a) djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje i države članice,
b) u slučaju da se uvjetuje uporaba domaćih proizvoda umjesto uvezenih,
c) u slučaju kada se poduzetnik nalazi u teškoćama.
PODUZETNIK

U TEŠKOĆAMA

Članak 4.
Temeljem Odluke, potpore se neće dodijeliti ako se utvrdi da se poduzetnik nalazi u
teškoćama, odnosno ako isti ispunjava jedan od uvjeta kako slijedi:
a) u slučaju ako je više od polovice upisanog odnosno temeljnog kapitala nestalo zbog
prenesenog gubitka;
b) ako je poduzetnik primio potporu za sanaciju, a još nije nadoknadio zajam ili okončao
jamstvo, ili je primio potporu za restrukturiranje, a još je podložan planu restrukturiranja;
U slučaju kada nije ispunjena niti jedna od pretpostavki iz točke a) i b) ovog članka smatra se
da se poduzetnik nalazi u teškoćama ako je nad njim otvoren postupak predstečajne

nagodbe, ako nije ispunio obveze vezane za plaćanje poreza, te prireza i doprinosa na i iz
plaće sukladno zakonskim odredbama, te nema podmirene sve obveze prema svojim
zaposlenicima po bilo kojoj osnovi.
Poduzetnik prije dojele potpore, prilaže potpisanu i ovjerenu izjavu da se ne nalazi u
teškoćama. Na zahtjev Istarske županije, poduzetnik je u obvezi dostaviti i drugu
dokumentaciju kako bi se sa sigurnošću utvrdilo da se ne nalazi u financijskim teškoćama.
DEFINICIJA "JEDNOG PODUZETNIKA "
Članak 5.
Pojam "jedan poduzetnik" odnosi se na sva povezana društva ili grupu koja zadovoljava
jedan od slijedećih međusobnih odnosa:
a) jedno društvo ima većinu glasačkih prava u drugom društvu na temelju dionica ili uloga u
temeljnom kapitalu,
b) jedno društvo ima pravo imenovati ili smijeniti člana ili više članova uprave i nadzornog
odbora drugog društva,
c) jedno društvo ima pravo ostvariti važeći utjecaj na drugo društvo temeljem sklopljenog
ugovora ili prema odredbama statuta ili osnivačkog ugovora,
d) jedno društvo koje je dioničar ili član u drugom društvu kontrolira samo sukladno
dogovoru s drugim dioničarima ili članovima tog društva, većinu glasačkih prava
dioničara ili članova tog društva.
Poduzetnik prije dodjele potpore, prilaže potpisanu i ovjerenu izjavu u kojoj navodi sva
povezana društva koja su s njim povezana ili da nije ispunjen niti jedna od uvjeta
navedenih u točkama a) do d).
Članak 6.
Sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih
kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora za
provedbu primjenjivog istraživanja i razvoj istraživačke infrastrukture u sklopu Mjera za
unapređenja poljoprivredne proizvodnje i drugih djelatnosti u ruralnom prostoru u 2016.
partnerskom poduzeću AZRRI- Agenciji za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, Ulica prof.
Tugomila Ujčića, br. 1, OIB: 90943600495, odobrava se potpora u iznosu od 5.500.000,00
kn, na IBAN: HR522340009111 0445011, kod Privredne banke Zagreb.
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Sredstva se usmjeravaju za:
provedbu primjenjivog istraživanja u svrhu očuvanja autohtonih pasmina i održivog
stočarstva kao biološke i kulturne baštine Istarske županije i održavanja biološke
raznolikosti teritorija u iznosu od 2.010.000,00 kn
za istraživačku infrastrukturu razvojnog laboratorija i primjenjivog istraživanja - programa
razvoja proizvoda od mesa autohtonih pasmina u iznosu od 1.050.000,00 kn,
za istraživačku infrastrukturu Edukacijsko-gastronomskog
centra Istre - Gortanov Brijeg
kraj Pazina i inovacijske aktivnosti kroz prijenos znanja u iznos od 1.734.763,96 kn
za istraživačku infrastrukturu Centra za razvoj maslinarstva u Vodnjanu, kao zajedničkoj
infrastrukturi za razvoju klastera maslinara i prijenosu znanja unutar klastera i između
klastera u iznosu od 705.236,04 kn.

Članak 7.
Zadužuje se Upravni odjel za proračun i financije da sredstva iz čl. 6. ove Odluke
isplati na teret R-7, Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i
vodoprivredu, na teret pozicije 160736, Skupina 38., Podskupina 386., Odjeljak 3861.
"Subvencije Trgovačkim društvima u javnom sektoru" sukladno dinamici:
• iznos od 3.000.000,00 kn, najkasnije do 25. srpnja 2016. godine,
• iznos od 2.500.000,00 kn , najkasnije do 25. listopada 2016. godine.

PRIHVATLJIVI

TROŠKOVI

Članak 8.
Prihvatljivi su troškovi u ukupnom iznosu do najviše iznosa odobrenog člankom 6.
Ove Odluke koji se odnose na: troškove rada djelatnika i drugih osoba angažiranih na
programu, terenskog rada i putovanja zaposlenika, osobito troškovi koji se odnose na
savjetovanje uprave, tehnološku pomoć i usluge prijenosa tehnologija, otkup životinja za
program očuvanja autohtonih pasmina prema tržišnim uvjetima, materijalni, troškovi vezani
za uredske prostore i troškovi tekućeg održavanja prostora laboratorija, troškovi uprava,
financijski i računovodstveni troškovi za praćenje potpora, troškovi kontrole zdravstvene
ispravnosti proizvoda i zdravlja zaposlenika, materijalni i drugi troškovi razvoja novih
proizvoda, brendiranje, marketing, ispitivanje tržišta, sajmovi, troškovi degustacija, operativni
troškovi provedbe programa, pružanje usluga, intelektualne i osobne usluge uključujući i
moguće troškove visokokvalificiranog
osoblja privremeno premještenog iz istraživačke
organizacije, stručno usavršavanje, troškovi za zaštitu okoliša uključujući i troškove za
smanjenje štetnih emisija, troškove za pojedine kategorije grijanja i hlađenja, usluge telefona,
pošte i prijevoza uključujući i primjenu novih informatičkih tehnologija i ulaganja u računalne
programe, uredsku opremu i namještaj, članarine i ostali nespomenuti rashodi.
INSTRUMENTI DODJELE POTPORE
Članak 9.
Potpora se dodjeljuje u obliku subvencije.
ZBRAJANJE
Članak 10.
Potpore po ovoj Odluci mogu se zbrajati s državnim potporama u vezi s istim
prihvatljivim troškovima i namjenama ako njihov zbroj ne prelazi najviši intenzitet ili iznos
potpore koji je u svakom konkretnom slučaju utvrđen u posebnim programima donesenim na
temelju Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih
kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora ili
odlukom Europske komisije.
Potpore prema ovoj Odluci ne mogu se zbrajati s potporama de minimis koje se mogu
dodijeliti AZRRI-u d.o.o. Pazin i koje mogu iznositi najviše 200.000,00 EUR-a (dvijestotisuća
eura) u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji vrijedi na
dan kada AZRRI stekne zakonsko pravo na primanje potpore, tijekom bilo kojeg razdoblja od
3 (tri) fiskalne godine isključivo za projekte koji nisu obuhvaćeni ovom Odlukom.
OBVEZE
VEZANO
EUROPSKE UNIJE

ZA

POŠTIVANJE

ZAJEDNiČKE

ORGANIZACIJE

TRŽiŠTA

Članak 11.
U sektoru poljoprivrede, uzimajući u obzir posebna pravila koja se primjenjuju u
primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda, sredstva odobrena temeljem ove Odluke ne
smiju se koristiti
kao potpore
čiji se iznos utvrđuje na temelju cijene ili količine
proizvedenih, kupljenih ili proizvoda stavljenih u promet, niti se mogu koristit kao potpore koje
su vezane uz obvezu da se potpora podjeli s primarnim proizvođačima.
OBVEZE AZRRI 0.0.0. Pazin
Članak 12.
AZRRI d.o.o. Pazin ne može koristiti potpore za druge namjene osim onih navedenih
u odredbama ove Odluke, jer će u tom slučaju Istarska županija naložiti povrat potpore
uvećan za referentnu stopu.

AZRRI d.o.o. Pazin je dužan Istarskoj županiji dostaviti potpisanu i ovjerenu izjavu o
svim državnim potporama koje koristi u tekućoj godini neovisno o razini (državna, regionalna,
lokalna), pojedinačno za svaku vrstu potpore, kako bi Istarska županija mogla pratiti
dodijeljene potpore, i izvještavati o navedenom Europsku komisiju putem Ministarstva
financija i Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, te pratiti učinkovitost dodijeljenih
potpora prema propisima.
AZRRI d.o.o. Pazin dužan je na svojim Web stranicama redovito objavljivati
informacije o provedbi projekta, osobito o njegovom trenutnom tijeku, te najkasnije u roku od
5 godina o konačnim rezultatima provedbe projekta.
OBVEZE ISTARSKE ŽUPANIJE
Članak 13.
Istarska županija dužna je pravovremeno
obavijestiti AZRRI d.o.o. Pazin o
dodijeljenim potporama vezano za upućene zahtjeve prema upravnim tijelima Županije.
Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo, lovstvo i vodoprivredu Istarske
županije dužan je uspostaviti i voditi evidenciju o dodijeljenim potporama AZRRI d.o.o. Pazin
, te na zahtjev Upravnog odjela za proračun i financije dostaviti izvod iz evidencije potpora.
Dostaviti Ministarstvu financija podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti na
propisanim obrascima do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu, a prema potrebi i
na zahtjev Ministarstva financija u za to određenom roku.
Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo, lovstvo i vodoprivredu Istarske
županije dužan je analizirati učinkovitost dodijeljenih potpora i o tome obavještavati Europsku
komisiju putem Ministarstva Financija i Ministarstvo poljoprivrede Republike.
Čuvati podatke o dodijeljenim potporama kroz period od 1O (deset) godina.
SKLAPANJE UGOVORA O ISPLA TI SUBVENCIJE
Članak 14.
Istarska županija i AZRRl d.o.o Pazin sklapaju Ugovor o korištenju sredstava za
provedbu primjenjivog istraživanja i razvoj istraživačke infrastrukture u sklopu Mjera za
unapređenja poljoprivredne proizvodnje i drugih djelatnosti u ruralnom prostoru u 2016.
godini kojim se uređuju međusobna prava i obveze.
Prihvaća se tekst Ugovora o namjenskom utrošku sredstava te isti čini sastavni dio
ove Odluke.
Ovlašćuje se Župan Istarske županije za potpis Ugovora.
AZRRI d.o.o. Pazin dužan je u roku od deset dana od dana primitka Ugovora, dostaviti
dva potpisana primjerka Ugovora preporučenom pošiljkom s povratnicom ili osobno. Ukoliko
AZRRI d.o.o. Pazin ne dostavi ugovor u propisanom roku smatrati će se da je odustao od
sklapanja Ugovora, te će se dodijeljena potpora poništiti.
Ugovorom se naročito utvrđuje:
a) točan iznos i visina odobrene potpore;
b) namjena dodijeljene potpore;
c) način isplate potpore;
d) obveza čuvanja dokumentacije koja se odnosi na predmet potpore sljedećih 1O (deset)
godina od datuma konačne isplate potpore:
e) obveza, način i rokovi postupanja s predmetom potpore:
f) način i postupak izvještavanja;
g) obveza AZRRI d.o.o. Pazin da dopusti u svakom trenutku nesmetani pristup i kontrolu o
namjenskom korištenju potpore;
h) postupanje u slučaju nastupanja nepredviđenih okolnosti tijekom izvršenja Ugovora;
i) povrat dodijeljene potpore;
j) odredbe o raskidu Ugovora;
k) nadležni sud u slučaju spora.
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ODOBRENJE PROMJENA
Članak 15.
Ukoliko postoje opravdani razlozi, tijekom provedbe ugovora moguće je napraviti
izmjene koje se mogu odnositi samo na rok izvršenja projekta.
Opravdani razlozi za odobrenje promjena su isključivo slijedeći:
a) viša sila,
b) promjene nastale kao posljedica potreba za usklađivanjem sa zakonodavstvom.
Istarska županija će odobriti promjene koje su opravdane, te će izvijestiti AZRRI
d.o.o. Pazin s odobrenim promjenama. Ukoliko promjene nisu opravdane, Istarska županija
će odbiti zahtjev za odobrenje promjena o čemu će izvijestiti AZRRI d.o.o. Pazin
Ukoliko se kontrolom utvrdi da je AZRRI d.o.o. Pazin izvršio promjene bez odobrenja
promjene iz stavka 4. ovog članka, iste će se smatrati neprihvatljivim troškom i Istarska
županija će zatražiti povrat cjelokupnog iznosa potpore.
ISPLATA I POVRAT POTPORE
Članak 16.
Potpora se isplaćuje na račun AZRRI d.o.o. Pazin sukladno odredbama Ugovora.
Istarska županija će Odlukom o povratu potpore zahtijevati povrat u slučaju:
a) ukoliko se utvrdi da je AZRRI d.o.o. Pazin nezakonito ostvario potporu.
b) korištenje potpore na način koji nije sukladan njegovoj namjeni,
c) raskidanja Ugovora.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 17.
Zadužuje se Direktor AZRRI- Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, Ulica prof.
Tugomila Ujčića, br. 1, OIB: 90943600495 za namjenski utrošak sredstava i dostavu Izvješća
Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske
županije do kraja tekuće godine.
Članak 18.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na mrežnim stranicama
Istarske županije www.istra-istra.hr

Dostaviti:
1. Ministarstvo financija Republike Hrvatske,
2. Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske,
3. AZRRI d.o.o., Pazin,
Upravni odjel za proračun i financije IŽ,
Upravni odjel za poljoprivredu, šU1]1arstvo,
lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu IZ,
6. Pismohrana, ovdje
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