
Petak, 26. travnja 2019. SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA Stranica 32 – broj 4.

6.
Na	 temelju	 članka	 11.	 stavka	 2.	 Zakona	 o	 poticanju	 ra-
zvoja	malog	gospodarstva	(„Narodne	novine“	broj	29/02.,	
63/07.,	 53/12.,	 56/13.	 i	 121/16.),	 članka	 35.	 Zakona	 o	
lokalnoj	 i	područnoj	 (regionalnoj)	samoupravi	Zakona	o	
lokalnoj	 i	 područnoj	 (regionalnoj)	 samoupravi	 (“Narod-
ne	novine”,	broj	33/01.,	60/01.,	129/05.,	109/07.,	125/08.,	
36/09.,	 150/11.,	 144/12.	 ,	 19/13.,	 137/15.	 –	 pročišćeni	
tekst	i	123/17),	i	članka	30.	Statuta	Grada	Kastva	(„Služ-
bene	 novine	 PGŽ“	 broj	 04/18,	 36/18),	 Gradsko	 vijeće	
Grada	Kastva	je	na	19.	sjednici	održanoj	dana	25.	travnja		
2019.	godine,	donijelo

Program de minimis potpora za razvoj malog 
gospodarstva na području Grada Kastva u 2019. 

godini

I.	OSNOVNE	ODREDBE

Članak	1.
Ovim	 Programom	 de	minimis	 potpora	 za	 razvoj	 malog	
gospodarstva	 na	 području	Grada	Kastva	 u	 2019.	 godini	
(u	 daljnjem	 tekstu:	 Program),	 uređuju	 se	 svrha	 i	 ciljevi	
Programa,	korisnici	 i	nositelji	za	provedbu	mjera,	mjere	
i	kriteriji	dodjele	potpora,	sredstva	za	realizaciju	mjera	te	
način	provedbe	mjera	koje	predstavljaju	potporu	male	vri-
jednosti.
Provedba	mjera	koje	predstavljaju	potporu	male	vrijedno-
sti	obavlja	se	sukladno	pravilima	Uredbe	Komisije	(EU)	
br.	 1407/2013	оd	18.	 prosinca	2013.	o	primjeni	 članaka	
107.	 i	108.	Ugovora	o	funkcioniranju	Europske	unije	na	
de minimis	potpore	(Službeni list Europske unije		L	352/1).

Članak	2.
Svrha	ovog	Programa	je	stvaranje	povoljnog	poduzetnič-
kog	okruženja	za	djelovanje	poduzetnika,	 razvijanje	po-
duzetničke	klime	i	osiguranje	preduvjeta	za	razvoj	podu-
zetničkih	aktivnosti	na	području	Grada	Kastva	(u	daljnjem	
tekstu:	Grad).

Članak	3.
Cilj	Programa	je	predviđenim	mjerama	omogućiti	podu-
zetnicima	lakši	pristup	izvorima	financiranja	radi	unapre-
đenja	poslovnih	aktivnosti,	jačati	konkurentnost,	zadržati	
ili	povećati	zaposlenost	te	poticati	investicije	na	području	
Grada.
II.	KORISNICI	MJERA	IZ	PROGRAMA

Članak	4.
Korisnici	mjera	iz	ovog	Programa	mogu	biti	mikro	i	mali	
subjekti	za	mjere	navedene	u	točkama	1-3,	članka	11.	ovog	
Programa	te	mikro,	mali	i	srednji	subjekti	za	mjeru	nave-
denu	u	točki	4,	članka	11.	ovog	Programa,	utvrđeni	Zako-
nom	o	poticanju	 razvoja	malog	gospodarstva	 („Narodne	

novine“	broj	 29/02.,	 63/07.,	 53/12.,	 56/13.	 i	 121/16.)	 (u	
daljnjem	tekstu	Poduzetnik).
Pravo	na	korištenje	potpora	ima	Poduzetnik	koji	namjera-
va	sredstva	ulagati	na	području	Grada	Kastva	i	kojemu	je	
sjedište	na	području	Grada	Kastva	te	je	u	cijelosti	u	privat-
nom	vlasništvu.

Članak	5.
Potpore	se	temeljem	ovog	programa	ne	mogu	dodijeliti:
1.	za	ulaganja	u	sektorima:
a.	poslovanja	nekretninama	(NKD	2007	oznaka	68),
b.	djelatnosti	kockanja	i	klađenja	(NKD	2007	oznaka	92),
c.	 financijske	 djelatnosti	 i	 djelatnosti	 osiguranja	 (NKD	
2007	oznake:	64,	65,	66)
2.	Poduzetnicima	koji	su	u	postupku	predstečajne	nagodbe	
sukladno	Zakonu	o	financijskom	poslovanju	i	predstečaj-
noj	 nagodbi	 (NN	108/12,	 144/12,	 81/13,	 112/13,	 71/15,	
78/15)
3.	 Poduzetnicima	 koji	 su	 u	 postupku	 stečaja	 ili	 likvida-
cije	sukladno	odredbama	Stečajnog	Zakona	(NN	71/15	i	
104/17)
4.	Poduzetnicima	koji	nemaju	poslovni	nastan	u	RH,	od-
nosno	poslovnu	jedinicu	 ili	podružnicu	u	RH	u	 trenutku	
podnošenja	prijave	za	potporu.
5.	 Poduzetnicima	 koji	 imaju	 dospjeli	 dug	 prema	Gradu	
Kastvu.
6.	Sukladno	odredbama	članka	1.	Uredbe	komisije	(EU)	
br.	1407/2013	od	18.	prosinca	2013.	godine	o	primjeni	čla-
naka	107.	i	108.	Ugovora	o	funkcioniranju	Europske	unije	
na	de	minimis	potpore	(dalje	u	tekstu:	Uredba),	potpore	se	
ne	odobravaju	Poduzetnicima:

 – koji	djeluju	u	sektorima	ribarstva	i	akvakulture,
 – koji	djeluju	u	primarnoj	proizvodnji	poljoprivred-
nih	proizvoda,

 – koji	djeluju	u	sektoru	prerade	i	stavljanja	na	tržište	
poljoprivrednih	proizvoda,	u	slučajevima	propisa-
nim	u	članku	1.	Uredbe,

 – za	djelatnosti	usmjerene	izvozu	u	treće	zemlje	ili	
države	članice,	odnosno	potpore	koje	 su	 izravno	
vezane	 s	 izvezenim	 količinama,	 s	 uspostavom	 i	
funkcioniranjem	distribucijske	mreže	ili	s	drugim	
tekućim	 troškovima	 povezanim	 s	 izvoznom	 dje-
latnošću,

 – za	djelatnosti	koje	se	uvjetuju	uporabom	domaćih	
proizvoda	umjesto	uvezenih

Članak	6.
Korisnik	 potpore	mora	 imati	 najmanje	 1	 zaposlenog	 na	
neodređeno	vrijeme.

Članak	7.
Korisnik	 potpore	 koji	 je	 u	 sustavu	 PDV-a	 ne	 ostvaruje	
pravo	na	PDV	kao	prihvatljiv	 trošak	za	potpore	 iz	ovog	
Programa.	
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Troškovi	se	priznaju	u	razdoblju	trajanja	Javnog	poziva	iz	
članka	18.	ovog	Programa.	

Članak	8.
Poduzetnici	koji	su	na	temelju	Programa	de	minimis	pot-
pora	za	razvoj	gospodarstva	na	području	Grada	Kastva	iz	
2017.	ili	2018.	godine	ostvarili	pravo	na	subvencioniranje	
kamate	na	poduzetnički	kredit	ne	mogu	koristiti	istu	mjeru	
po	ovom	Programu.
Poduzetnici	koji	su	na	temelju	Programa	de	minimis	pot-
pora	za	razvoj	gospodarstva	na	području	Grada	Kastva	iz	
2018.	 godine	 ostvarili	 potporu	 kroz	mjeru	Subvencioni-
ranje	 inicijalnih	 troškova	 pokretanja	 gospodarske	 aktiv-
nosti	poduzetnika	početnika	ili	Subvencioniranje	nabave	
i	ugradnje	opreme	i	strojeva	prema	ovom	Programu	mogu	
ostvariti	 potporu	 samo	 kroz	 mjeru	 navedenu	 u	 točki	 4,	
članka	11.	ovog	Programa.

Članak	9.
Po	ovom	Programu	poduzetnik	može	ostvariti	samo	jed-
nu	potporu	za	mjere	navedene	u	točkama	1-3,	članka	11.	
ovog	Programa.
IV.	MJERE	I	KRITERIJI	DODJELE

Članak	10.
Nositelj	provedbe	ovoga	Programa	je	Grad	Kastav	(u	dalj-
njem	tekstu:	Grad).	

Članak	11.
Grad	 će	 u	 cilju	 poticanja	 razvoja	 poduzetništva,	 na	 te-
melju	planiranih	sredstava	u	Proračunu	Grada	Kastva	za	
2019.	godinu,	dodjeljivati	potpore	kroz	sljedeće	mjere:
1.	 Subvencioniranje	 inicijalnih	 troškova	 pokretanja	 gos-
podarske	aktivnosti	poduzetnika	početnika
2.	Subvencioniranje	nabave	i	ugradnje	opreme	i	strojeva	
3.	Subvencioniranje	uvođenja	IT	sustava	i	aplikacija	u	po-
slovanje
4.	Subvencioniranje	kamata	na	poduzetničke	kredite

1.	Subvencioniranje	inicijalnih	troškova	pokretanja	gos-
podarske	aktivnosti	poduzetnika	početnika

Članak	12.
Grad	dodjeljuje	nepovratne	potpore	poduzetnicima	-	po-
četnicima	 koji	 su	 upisani	 u	 odgovarajući	 registar	 u	 raz-
doblju	ne	dužem	od	2	godine	do	dana	podnošenja	zahtjeva	
za	potporu,	a	koji	posluju	i	imaju	registrirano	sjedište	na	
području	Grada	Kastva,	za	sljedeće	namjene:		
1.	nabava	informatičke	opreme,	uvođenje	IT	sustava
2.	izrada	internetske	stranice,	vizualnog	identiteta	tvrtke	
3.	nabava	opreme,	strojeva	te	alata	za	rad
4.	knjigovodstveno	–	računovodstvene	usluge	te	poslovno	
savjetovanje	

Članak	13.
Potpora	može	iznositi	do	50%	prihvatljivih	dokumentira-
nih	troškova,	od	čega	za	namjene	pod	brojem	1.	i	3.	najvi-
še	do	10.000,00	kuna	ukupno,	a	za	namjenu	pod	brojem	2.	
najviše	do	5.000,00	kuna	ukupno.	
Minimalan	iznos	pojedinačnog	ulaganja	za	namjene	pod	
brojem	1.	i	3.	iznosi	2.000,00	kn	(bez	PDV-a),	a	za	namje-
nu	pod	brojem	2.	iznosi	1.000,00	kn	(bez	PDV-a).
Troškovi	 za	 kupnju	 vozila,	 najma	 poslovnog	 prostora,	
troškovi	osnivanja	odnosno	registracije	i	osnivački	kapital	
za	trgovačka	društva	neće	se	priznati.	Iz	mjere	je	izuzeta	
nabava	rabljene	opreme	i	strojeva
Za	 namjenu	 pod	 brojem	 4.	 subvencija	 iznosi	 200,00	 kn	
mjesečno,	najduže	12	mjeseci.	Najveći	broj	korisnika	pot-
pore	kroz	ovu	namjenu	je	5.	
Svi	 ostali	 uvjeti	 knjigovodstveno	 –	 računovodstvenih	
usluga	 te	 poslovnog	 savjetovanja	 utvrdit	 će	 se	 Javnim	
pozivom	u	skladu	s	uvjetima	pružatelja	usluga	temeljem	
sklopljenog	Ugovora	o	poslovnoj	suradnji	između	pruža-
telja	usluge	i	Grada	Kastva.

2.	Subvencioniranje	nabave	i	ugradnje	opreme	i	strojeva

Članak	14.
Pravo	na	potporu	imaju	Poduzetnici	za	subvencioniranje	
nabave	i	ugradnje	opreme	i	strojeva.	Potpora	može	iznosi-
ti	do	50%	prihvatljivih	dokumentiranih	troškova,	a	najviše	
10.000,00	kuna.	Iz	mjere	je	izuzeta	nabavka	vozila	te	na-
bava	rabljene	opreme	i	strojeva.	
Minimalni	iznos	pojedinačnog	ulaganja	je	2.000,00	kn.

3.	Subvencioniranje	uvođenja	IT	sustava	i	aplikacija	u	
poslovanje

Članak	15.
Pravo	na	potporu	imaju	Poduzetnici	za	subvencioniranje	
troškova	uvođenja	 informacijskih	 	 sustava	 i	 aplikacija	u	
procese	odlučivanja,	upravljanja	i	promocije	te	informati-
zaciju	poslovnih	procesa	koji	dovode	do	povećanja	efika-
snosti	u	poslovanju	(primjerice:	marketing		informacijski	
sustav,	FLEET		management,		Business		inteligence		susta-
vi,		poslovni		softveri,		dizajn		i		izrada		mrežnih		stranica		
te		sve		vrste		web		i		mobilnih	aplikacija)	u	visini	od	50%	
troškova	prihvatljivih	dokumentiranih	troškova,	a	najviše	
10.000,00	kn.
Minimalni	iznos	pojedinačnog	ulaganja	je	2.000,00	kn.

4.	Subvencioniranje	kamata	na	poduzetničke	kredite

Članak	16.
Grad	Kastav	će	u	cilju	poticanja	poduzetništva,	temeljem	
planiranih	sredstava	u	Proračunu	Grada	Kastva,	dodijeliti	
potporu	za	subvencioniranje	kamatne	stope	poduzetničkih	
kredita.	Grad	Kastav	mjesečno	subvencionira	kamatu	na	
odobrene	poduzetničke	kredite	u	visini	3,5	postotna	po-
ena.	Kamata	u	razdoblju	korištenja	se	ne	subvencionira.
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Članak	17.
Namjena	kredita	može	biti	za:

 – kupnju,	izgradnju,	uređenje	ili	proširenje	objekata
 – kupnju	opreme	ili	pojedinih	dijelova	opreme
 – obrtna	sredstva	i	obrtna	sredstva	u	funkciji	 inve-
sticije	(do	30%)

 – trajna	obrtna	sredstva
Najniži	iznos:	30.000,00	kn
Najviši	iznos:	1.500.000,00	kn
Svi	ostali	uvjeti	kredita	utvrdit	 će	 se	 Javnim	pozivom	u	
skladu	s	uvjetima	poslovnih	banaka	temeljem	sklopljenog	
Ugovora	o	poslovnoj	suradnji	između	banke	i	Grada	Ka-
stva.
IV.	PROVEDBA	MJERA	IZ	PROGRAMA	KOJE	PRED-
STAVLJAJU	POTPORU	MALE	VRIJEDNOSTI

Članak	18.
Bespovratne	potpore	 iz	 ovog	Programa	dodjeljuju	 se	na	
temelju	provedenog	 Javnog	poziva	 i	 kriterija	propisanih	
ovim	Programom.	Javni	poziv	raspisuje	Gradonačelnik,	a	
za	provedbu	se	zadužuje	Ured	Grada.	Javni	poziv	objav-
ljuje	se	na	internetskoj	stranici	Grada	Kastva	www.kastav.
hr.
Ureda	Grada	vodi	evidenciju	dodijeljenih	potpora	po	ko-
risnicima,	vrstama	potpora	i	namjenama	za	koje	su	odo-
brene	potpore.	O	dodijeljenim	potporama	male	vrijednosti	
izvješćuje	se	Ministarstvo	financija	te	se	iznosi	dodijelje-
nih	potpora	upisuju	u	Registar	državnih	potpora	koji	vodi	
Ministarstvo	financija.

Članak	19.
Za	 potrebe	 pregleda	 zaprimljenih	 Zahtjeva	 poduzetnika	
Gradonačelnik	će	Zaključkom	imenovati	Povjerenstvo	za	
odabir	poduzetničkih	projekata	(u	daljnjem	tekstu:	Povje-
renstvo).	Na	osnovu	prijedloga	Povjerenstva,	Gradonačel-
nik	Zaključkom	dodjeljuje	potpore	male	vrijednosti.	Ured	
Grada	će	 izraditi	potvrdu	o	primljenoj	potpori	male	vri-
jednosti	koja	se	dostavlja	primatelju	potpore,	a	smatra	se	
dodijeljenom	u	trenutku	kada	Poduzetnik	u	skladu	s	odgo-
varajućim	nacionalnim	pravnim	poretkom	stekne	zakon-
sko	pravo	na	primanje	potpore,	neovisno	o	datumu	isplate	
de	minimis	potpore	poduzetniku.	

Članak	20.
Podnositelj	zahtjeva	nema	pravo	na	potporu	ukoliko	je	za	
istu	namjenu	primio	potporu	iz	drugih	izvora.	
Svaki	Poduzetnik	kojemu	se	isplati	potpora	u	skladu	s	Jav-
nim	 pozivom	postaje	 primatelj	 potpore	male	 vrijednosti	
te	je	u	obvezi	prilikom	predaje	Zahtjeva	predati	ispunjen,	
potpisan	i	ovjeren	obrazac	pod	nazivom	Izjava	o	korište-
nim	državnim	potporama	male	vrijednosti.

Članak	21.
Korisnik	 potpore	 dužan	 je	 omogućiti	 davatelju	 potpore	
kontrolu	namjenskog	utroška	dobivene	potpore.	Ukoliko	

Poduzetnik	u	skladu	s	Javnim	pozivom	ostvari	pravo	na	
potporu	na	temelju	dostavljene	neistinite	dokumentacije,	
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	Grada	Kastva.
U	svrhu	provjere	namjene	 i	korištenja	dodijeljenih	sred-
stava	potpore	Grad	Kastav,	kao	davatelj	sredstava,	može	
neposrednu	kontrolu	obaviti	kroz	terenski	posjet	primate-
lju	potpore	uz	prethodnu	najavu.
Primatelji	potpora	dužni	su	do	kraja	poslovne	godine	na	
unaprijed	utvrđenom	obrascu	dostaviti	završno	Izvješće	o	
iskorištenim	sredstvima	potpore,	s	naznakom	naziva	ko-
risnika	potpore,	naziva	mjere	potpore,	iznosom	ulaganja,	
iznosom	 potpore	 i	 naznačenim	 ostvarenim	 učincima	 na	
poslovanje.

Članak	22.
Sukladno	Zakonu	o	pravu	na	pristup	informacijama	(„Na-
rodne	 novine“	 25/13.	 i	 85/15.),	 Grad	 Kastav	 kao	 tijelo	
javne	 vlasti	 obvezno	 je	 radi	 upoznavanja	 javnosti	 omo-
gućiti	 pristup	 informacijama	o	 svom	 radu	pravodobnom	
objavom	na	internetskim	stranicama	ili	u	javnom	glasilu.	

Članak	23.
Smatrat	će	se	da	je	Poduzetnik	podnošenjem	zahtjeva	za	
potporu	koji	 sadrži	njegove	osobne	podatke	dao	privolu	
za	njihovu	obradu	i	korištenje	za	javnu	objavu,	a	u	svrhu	
zbog	koje	su	zatraženi	te	za	njihovu	javnu	objavu	u	dijelu	
kojem	je	to	potrebno,	a	da	pritom	ne	predstavlja	kršenje	
odredbi	Zakona	o	provedbi	Opće	uredbe	o	zaštiti	podataka	
(	„Narodne	novine“	42/18).

Članak	24.
Ovaj	Program	objavljuje	se	u	“Službenim	novinama	Gra-
da	Kastva“	i	stupa	na	snagu	osmog	dana	od	dana	objave.

KLASA:021-05/19-01/03
URBROJ:2170-05-06/1-19-11
Kastav, 25. travnja 2019. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA
Predsjednik Gradskog vijeća:

Zemir Delić, dipl.oec.


