Na temelju članka 54., stavka 1., točke 1. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog
turizma („Narodne novine“ br. 152/2008), članka 35. Statuta Hrvatske turističke zajednice i Uredbe
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 L 352/1), Glavni ured Hrvatske turističke
zajednice donosi
PROGRAM
DODJELE DE MINIMIS POTPORA ZA SUFINANCIRANJE LOKALNOG TRAJEKTNOG PRIJEVOZA GRUPA
ORGANIZATORA PUTOVANJA S ORGANIZIRANIM AUTOBUSNIM DOLASCIMA U 2017.
CILJ PROGRAMA
Članak 1.
Programom dodjele de minimis potpora za sufinanciranje lokalnog trajektnog prijevoza grupa
organizatora putovanja s organiziranim autobusnim dolascima u 2017. (dalje: Program) uređuju se
uvjeti, kriteriji i način dodjele de minimis potpora (dalje: potpora), koje dodjeljuje Hrvatska turistička
zajednica (dalje: HTZ) poduzetnicima za sufinanciranje lokalnog trajektnog prijevoza grupa.
Sredstvima HTZ-a, sukladno Godišnjem programu rada i Godišnjem financijskom planu kojeg odobri
Sabor HTZ, a koja se odnose na promotivne i druge tržišne aktivnosti, upravlja Glavni ured HTZ-a.
Kroz sufinanciranje lokalnog trajektnog prijevoza grupa organizatora putovanja s organiziranim
autobusnim dolascima u 2017. HTZ će sufinancirati povratnu trajektnu kartu za autobus grupama s
organiziranim dolascima na hrvatske otoke.
Sredstva sukladno uvjetima iz ovog Programa dodjeljivat će se u razdoblju siječanj-lipanj i rujanprosinac 2017.
JAVNI POZIV
Članak 2.
HTZ će sredstva sukladno ovom Programu dodjeljivati temeljem javnog poziva za sufinanciranje
lokalnog trajektnog prijevoza grupa organizatora putovanja s organiziranim autobusnim dolascima u
2017. (dalje: Javni poziv).
KORISNICI
Članak 3.
Poduzetnik/korisnik potpore sukladno ovom Programu može biti svaka pravna i fizička osoba koja,
obavljajući gospodarsku djelatnost, sudjeluje u prometu roba i usluga (u daljnjem tekstu: Korisnik), a
koja je prema Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007.-NKD 2007. („Narodne novine“ br.
58/2007) registriran u Području I „Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane“.

ZABRANA DODJELE POTPORE
Članak 4.
Sredstva, odnosno potpore iz ovog Programa ne mogu se dodijeliti za sljedeće namjene:
a) djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice ako se takve potpore mogu
izravno povezati s brojem dovedenih turista, brojem osiguranih mjesta u zrakoplovima i
autobusima, brojem noćenja i slično, uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s
drugim tekućim troškovima vezanim za dovođenje turista,
b) slučaju kada se uvjetuje uporaba domaćih proizvoda umjesto uvezenih i
c) slučaju kada se poduzetnik nalazi u financijskim teškoćama.
Osim navedenog, HTZ može odlučiti da se potpora dodjeljuje samo određenim poduzetnicima s
obzirom na njihovu veličinu i samo za određenu namjenu, u skladu s kriterijima iz Javnog poziva.
PODUZETNIK U TEŠKOĆAMA
Članak 5.
Potpora, sukladno ovom Programu, ne može se dodijeliti poduzetniku koji je u teškoćama.
Poduzetnikom u teškoćama iz stavka 1. ovog članka smatra se poduzetnik koji ispunjava barem jedan
od uvjeta kako slijedi:
a)

b)

c)
d)
e)

u slučaju dioničkog društva i društva s ograničenom odgovornosti (osim malog i srednjeg
poduzetnika koji postoji manje od tri godine) ako je više od polovice upisanog odnosno
temeljnog kapitala nestalo zbog prenesenih gubitaka;
u slučaju društva u kojem su barem neki članovi neograničeno odgovorni za dugove društva
(osim malog i srednjeg poduzetnika koji postoji manje od 3 (tri) godine) ako je više od
polovice njegova kapitala prikazanog u financijskim izvještajima društva nestalo zbog
prenesenih gubitaka, a više od četvrtine tog kapitala izgubljeno u prethodnih dvanaest
mjeseci;
u slučaju bilo kojeg oblika društva ako temeljem nacionalnih propisa ispunjava uvjete za
pokretanje stečajnog postupka;
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 velikog poduzetnika ako mu je u zadnje 2 (dvije) godine:
(i)
omjer obveza i kapitala bio veći od 7,5 i
(ii)
EBITDA koeficijent pokrića kamata bio je niži od 1,0.

U slučaju i kada nije ispunjena niti jedna od pretpostavki iz točki (a), (b), (c), (d) i (e) smatra se da se
poduzetnik nalazi u teškoćama ako se radi o poduzetniku nad kojim je otvoren postupak
predstečajne nagodbe, koji nije ispunio obveze vezane uz plaćanje poreza, boravišne pristojbe,
turističke članarine, te poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće sukladno zakonskim odredbama, te
nema podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi.
Poduzetnik obavezno, uz zahtjev za dodjelom potpore po ovom Programu, uvažavajući prethodna
dva stavka ovog članka, prilaže potpisanu i ovjerenu Izjavu da se ne nalazi u teškoćama. Na zahtjev
HTZ-a, poduzetnik je u obvezi dostaviti i drugu dokumentaciju kako bi se sa sigurnošću utvrdilo da se
poduzetnik ne nalazi u financijskim teškoćama.

DEFINICIJA „JEDNOG PODUZETNIKA”
Članak 6.
Potpore sukladno ovom Programu HTZ će dodjeljivati poštujući pravilo iz Uredbe Komisije (EU)
1407/13 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju
Europske unije na de minimis potpore (dalje: Uredba Komisije 1407/2013) da se svi subjekti koje
kontrolira jedan poduzetnik na pravnoj ili de facto osnovi smatraju jednim poduzetnikom.
Pojam „jedan poduzetnik” iz stavka 1. ovog članka obuhvaća sva povezana društva ili grupu koja
zadovoljava jedan od sljedećih 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 ostvarivati vladajući 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/korisnik obavezno, uz zahtjev za dodjelom potpore sukladno ovom Programu, temeljem
odredbi stavka 2. ovog članka, prilaže potpisanu i ovjerenu Izjavu u kojoj navodi sva povezana
društva koja su s njim povezana.
OPRAVDANI TROŠKOVI
Članak 7.
Opravdani troškovi čine ukupni neto troškovi koji su odobreni od HTZ-a.
U opravdane troškove ne ulazi porez na dodanu vrijednost.
Iznos potpore koji će odobravati HTZ kreće se u rasponu do 25% opravdanih troškova.
VISINA POTPORE
Članak 8.
Visina potpore koja se dodjeljuje jednom Korisniku može iznositi najviše 200.000 EUR (dvjestotisuća
eura), u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji vrijedi na dan kada
Korisnik stekne zakonsko pravo na primanje potpore, tijekom bilo kojeg razdoblja od 3 (tri) fiskalne
godine.
Korisnik ne smije potporu koristiti za druge namjene jer će u tom slučaju HTZ naložiti povrat potpore
uvećan za referentnu stopu.
Korisnik potpore dužan je HTZ-u, kao davatelju potpore, dostaviti potpisanu i ovjerenu Izjavu o svim
potporama male vrijednosti koje je isti koristio u tekućoj i prethodne 2 (dvije) fiskalne godine, a koje
je dobio od svih davatelja državne potpore neovisno o razini (državna, regionalna, lokalna) kako se ne
bi premašile gornje granice iz stavka 1. ovog članka.

INSTRUMENT DODJELE POTPORE
Članak 9.
Potpora se dodjeljuje Korisniku u obliku subvencije.
ZBRAJANJE POTPORA
Članak 10.
Potpore po ovom Programu mogu se zbrajati s drugim potporama male vrijednosti (naročito se to
odnosi na potpore odobrene od strane turističke zajednice županije i ostalih lokalnih turističkih
zajednica) do iznosa kako je to predviđeno u članku 10. stavku 1. Programa.
Potpore koje se dodjeljuju sukladno ovom Programu mogu se zbrajati (kumulirati) s bilo kojom
drugom državnom potporom pod uvjetom da se ne radi o istim opravdanim troškovima.
Ako se radi o istim opravdanim troškovima, za koje je poduzetnik dobio potporu male vrijednosti i
državnu potporu od različitih davatelja potpore, odnosno iz različitih izvora, tada je zbrajanje
dopušteno samo pod uvjetom ako to zbrajanje ne dovodi do premašivanja najvišeg iznosa potpore
koji je utvrđen u posebnim programima državnih potpora.
Prilikom utvrđivanja poštuju li se odredbe ove točke o zbrajanju potpora, HTZ će uzimati u obzir sve
iznose potpora koje su određenom poduzetniku, projektu ili aktivnosti dodijeljene iz državnih/javnih
izvora neovisno o tomu radi li se o sredstvima HTZ ili drugih davatelja potpora na razini središnje
države ili sredstvima dodijeljenim od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
OBVEZE KORISNIKA
Članak 11.
Korisnik kojemu je dodijeljena potpora ne može u razdoblju od 3 (tri) fiskalne godine ostvariti veća
sredstva od onih koja uređuju potpore utvrđena kao potpora male vrijednosti koja se može ostvariti
u razdoblju od 3 (tri) fiskalne godine.
Korisnik, nositelj promotivne kampanje, dužan je dostavljati izvješća o realizaciji projekta oglašavanja
u rokovima određenim odlukom o dodjeli sredstava, odnosno utvrđenim ugovorom o korištenju
sredstava HTZ-a.
HTZ ima pravo u svako doba, putem ovlaštenih osoba, pratiti i kontrolirati namjensko korištenje
sredstava, te izvršenje prava i obveza Korisnika sredstava na temelju odluke o dodjeli sredstava,
odnosno sklopljenog ugovora o korištenju sredstava.
Ukoliko Korisnik kojemu je dodijeljena potpora ne koristi dodijeljena sredstva namjenski i/ili
odustane od odobrenog projekta, a potpora je dodijeljena, HTZ će provesti povrat cijelog iznosa
potpore u roku od 15 (petnaest) dana od primitka pisanoga zahtjeva za povrat, uvećanog za iznos
referentne kamate, za razdoblje dok Korisnik u potpunosti ne vrati potporu. Povrat potpore HTZ će
urediti u ugovoru s Korisnikom.

OBVEZE HTZ-a
Članak 12.
HTZ je dužan:
-

-

-

pismeno obavijestiti Korisnika o predviđenom iznosu potpore izraženom u obliku bruto
novčane protuvrijednosti potpore kao i o tome da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti
(de minimis), sve pozivajući se na Uredbu komisije. 1407/2013,
voditi evidenciju dodijeljenih potpora male vrijednosti,
godišnje dostaviti Ministarstvu financija podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti
na propisanim obrascima do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu, a po potrebi i na
zahtjev Ministarstva financija u za to određenom roku,
analizirati učinkovitost dodijeljenih potpora male vrijednosti i o tome obaviještavati
Ministarstvo financija i
čuvati podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti deset godina od dana dodjele, sve
sukladno posebnom propisu.
PREDMET JAVNOG POZIVA
Članak 13.

Temeljem ovog Programa HTZ će objaviti Javni poziv za sufinanciranje lokalnog trajektnog prijevoza
grupa organizatora putovanja s organiziranim autobusnim dolascima u 2017.
Raspoloživi iznos sredstava HTZ-a za ovaj Javni poziv u 2017. iznosi 250.000,00 HRK.
DOKUMENTACIJA
Članak 14.
Javnim pozivom HTZ će propisati koju dokumentaciju potencijalni Korisnici moraju dostaviti
prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore.
Neće se razmatrati prijave poduzetnika za dodjelom potpore u sljedećim slučajevima:
- dokumentacija nije potpuna,
- podaci su nepotpuni i nevjerodostojni,
- ako je prijava poslana samo elektroničkom poštom,
- ako je prijava zaprimljena nakon propisanog roka.
ODOBRENJE POTPORE
Članak 15.
HTZ će odobriti potporu za sufinanciranje lokalnog trajektnog prijevoza grupa organizatora putovanja
s organiziranim autobusnim dolascima u 2017. ukoliko je sukladna ovom Programu i o tome pismeno
izvijestiti svakog Korisnika potpore.
Nakon odobrenja potpore, HTZ će s Korisnikom sklopiti ugovor u kojemu će biti uređeni uvjeti koje
Korisnik mora ispuniti s ciljem dodjele potpore.

Ugovor iz stavka 3. ovog članka sadržavat će i odredbe o povratu potpore HTZ-u ukoliko Korisnik
potporu ne koristi namjenski ili ukoliko je HTZ naknadno doznao da prijavna dokumentacija i podaci
nisu istiniti.
HTZ će izvršiti isplatu potpore nakon što od Korisnika zaprimi dokumentaciju iz koje je vidljivo da su
ispunjeni uvjeti za dodjelu potpore sukladno ovom Programu i odluci HTZ-a o odobrenju potpore.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 16.
Program stupa na snagu danom donošenja.
Program se objavljuje na mrežnim stranicama HTZ-a.
HTZ na svojim mrežnim stranicama objavljuje i nazive poduzetnika i iznose potpora koje su
poduzetnici dobili po pojedinom raspisanom javnom pozivu.
Zapise o dodjeljenim potporama po ovom Programu, HTZ je u obvezi čuvati 10 (deset) godina od
datuma kada je dodijeljena posljednja pojedinačna potpora odnosno do kraja 2026.
Urbroj: 339/17
Zagreb, 20. siječnja 2017.
Direktor Glavnog ureda
Ratomir Ivičić

