
Na osnovi Zakona o državnim potporama („Narodne novine“, broj 47/14; dalje: ZDP) 
propisuje se da se potpore male vrijednosti dodjeljuju u skladu s važećom uredbom 
Europske unije kojom se uređuju potpore male vrijednosti. Uredba koja se primjenjuje 
na dodjelu potpora male vrijednosti od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. je 
Uredba Komisije br. 1407/2013, od 18. prosinca 2013., o primjeni članaka 107. i 108. 
UFEU-a na de minimis potpore (SL EU, L352, od 24.12.2013.)  
 
 Na temelju točke III. Odluke o raspisivanju Javnog poziva poduzetnicima za dodjelu 
potpora male vrijednosti iz „Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-
goranske županije za razdoblje 2017. – 2020.“ za razvoj malog gospodarstva u 2021. 
godini (KLASA: 022-04721-01/9, URBROJ:2170/1-01-01/6-21-20, od 08. ožujka  
2021.)   
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J A V N I  P O Z I V 
 

poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz „Programa provedbe 
mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 

2020.“ za razvoj malog gospodarstva u 2021. godini – Mjera 1.2.1. 

 
 
I.  Predmet Javnog poziva poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz 
„Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 
2017. – 2020.“ za razvoj malog gospodarstva u 2021. godini je 
  - Mjera 1.2.1. Nabava opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti za 
poduzetnike u sektoru malog gospodarstva 
 
II.  Prihvatljivi prijavitelji: 
Korisnici mjere su poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj odnosno mikro i mali 
subjekti malog gospodarstva sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog 
gospodarstva i, koji se ne bave poljoprivrednom djelatnosti  ( i to: d.o.o., j.d.o.o., obrti, 
zadruge i ustanove u 100% privatnom vlasništvu) koji imaju registrirano sjedište te se 
aktivnost opremanja provodi na ruralnom području Primorsko-goranske županije. 
 
Korisnici moraju imati minimalno jednu zaposlenu osobu (uključuje i 
samozapošljavanje) na puno radno vrijeme od 01. siječnja 2021.g. 
 
Nisu prihvatljivi prijavitelji koji se bave primarnom poljoprivrednom djelatnosti i 
ribarstvom (osim šumarstva), djelatnosti kockanja i klađenja, financijskom djelatnosti, 
djelatnosti osiguranja, poslovanje nekretninama.   
Nisu prihvatljivi prijavitelji koji su bili korisnici županijskih potpora po mjerama iz 
sektora malog gospodarstva na području Primorsko goranska županija u 2020. godini  
 



III. Prihvatljive aktivnosti / troškovi  
Prihvatljive aktivnosti/troškovi su sufinanciranje nabave opreme kao ulaganja u 
dugotrajnu imovinu, te obrtna sredstva do maksimalno 30% vrijednosti prijavljenog 
ulaganja, a što će korisnik prikazati u planu budućeg poslovanja (Razrađeno u 
Uputama za prijavitelje) 
Potpore se odobravaju isključivo za opremu koja je u funkciji obavljanja 
djelatnosti prijavitelja navedenoj u Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta 
prema NKD-u iz 2007. 
  
IV.  Kriterij odabira 
U slučaju potrebe za rangiranjem, a sukladno raspoloživim Proračunskim sredstvima 
za tekuću godinu za provedbu Mjere, utvrdit će se rang-lista Prijava u padajućem nizu, 
sukladno kriterijima za bodovanje iz Programa pri čemu će prednost imati žene 
poduzetnice, mladi poduzetnici te mikro poduzetnici. 
U slučaju da više prijava za potporu  ima isti broj bodova prednost u odabiru imati će 
prijava s ranijim datumom i vremenom podnošenja  tijelu odgovorno za provedbu 
mjere. 

Sredstva za potporu korisnicima s područja Gorskog kotara za sufinanciranje 
mjere posebno su izdvojena u Proračunu. 

 
V. Iznos i intenzitet potpore 
Korisnik može za prijavljene aktivnosti u okviru jedne prijave ostvariti: 

 100% potpore, ali ne više od 30.000,00 kuna bez  PDV-a po korisniku s 
najmanje jednim zaposlenim, odnosno 40.000,00 kuna bez  PDV-a s više od 
jednog zaposlenog. 

 Najmanji iznos potpore je 10.000,00 kuna bez  PDV-a  

 Min 70% tražene potpore mora biti oprema kao ulaganje u dugotrajnu imovinu,  
odnosno ukupna  vrijednost  opreme mora biti najmanje 7.000,00 kuna bez PDV  

  

VI.  Rok za podnošenje prijava: 
Prijave se zaprimaju 30 dana od dana objave Javnog poziva na službenoj Internet 
stranici Primorsko-goranske županije.  U slučaju nedovoljnog broja prijava rok će se 
produžiti za narednih 30 dana što će se objaviti na službenoj Internetskoj stranici 
www.pgz.hr.  
 
VII. Podnošenje prijava: 
Prijave se dostavljaju isključivo na obrascima koji su priloženi ovom Javnom pozivu i s 
obaveznom dokumentacijom u prilogu, sve u skladu s ovim Javnim pozivom i Uputama 
za prijavitelje. Upute, Obrasci za prijavu i natječajna dokumentacija dostupni su na 
službenoj internet – stranici Primorsko-goranske županije www.pgz.hr  
 

  Prijave se podnose u zatvorenoj omotnica ISKLJUČIVO POŠTOM putem 
preporučene pošiljke: 

 

 

 

 

 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj 

Riva 10, 51 000 Rijeka 

Prijava na Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora 

Mjera 1.2.1. Nabava opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti 
za  poduzetnike u sektoru malog gospodarstva 

 

http://www.pgz.hr/


 

Na omotnici sa stražnje strane potrebno je navesti : 
 Potpun naziv prijavitelja 

 Ime i funkciju odgovorne osobe/ovlaštene za zastupanje 

 Sjedište i adresu, pošt. broj prijavitelja 
 

 

Postupak zaprimanja, otvaranja, prihvatljivi prijavitelji i aktivnosti, kriteriji odabira, uvjeti 
i visina financiranja, donošenje Odluke o dodjeli potpora i druga pitanja vezana uz ovaj 
Javni poziv detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje koje će se zajedno s ostalom 
natječajnom dokumentacijom nalaziti na mrežnoj stranici Primorsko-goranske 
županije. 
 
POSEBNA NAPOMENA: 
Prijava u kojoj ne bude dostavljena sva navedena dokumentacija navedena u popisu 
priloga- obvezne dokumentacije koji se trebaju dostaviti uz ovjeren obrazac prijave na 
Mjeru 1.2.1. ili dostavljeni dokazi ne budu u skladu s propisanim ili iz istih ne budu 
vidljive činjenice koje se iz njih trebaju utvrditi, smatrat će se formalno neispravnom 
i neće se dalje razmatrati. 
Županija ima pravo u bilo kojem trenutku provedbe ovog javnog poziva zatražiti od 
prijavitelja da izvrši uvid u originale dokumenata koji se prilažu prijavi i prijavitelj ih je 
dužan dostaviti. 
 
VIII.  Rok za donošenje Odluke o dodjeli potpora 
Odluka o dodjeli potpora s pripadajućim iznosom odobrenih novčanih sredstava biti će 
donijeta u roku od 30 dana od dana zaključenja Javnog poziva. 
 
Županija će potpisati ugovor o korištenju potpore s korisnicima kojima je odobrena 
potpora u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli potpora. 
 
IX.   Način objave Odluke o dodjeli potpora 
Odluka o dodjeli potpora s popisom korisnika i iznosima odobrenih novčanih sredstava 
bit će objavljena na službenoj Internet stranici Primorsko-goranske županiji 
(https://www.pgz.hr/o-zupaniji/programi/ u roku od 15 dana od dana donošenja 
Odluke. 
Svi korisnici potpora će primiti Obavijest o ostvarenoj potpori male vrijednosti. 
 
X. Kontakt podaci za pitanja 
Dodatna obrazloženja i informacije u vezi s predmetom Javnog poziva mogu se dobiti 
putem telefona na broj: 051/351-260, odnosno putem E-pošte na E-adresu: 
gospodarstvo@pgz.hr 
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