Na temelju članka 55. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/17), članka
6. Pravilnika o dodjeli državne potpore u sektoru ribarstva i akvakulture („Narodne novine“, broj
36/15), članka 20. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”,
broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/05, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i
137/15), članka 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske
županije“, broj 11/09, 07/10,10/10 i 02/13) i Mišljenja Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti
sadržaja prijedloga s Uredbom Komisije (EU) br. 717/2014 (Klasa: 324-01/17-01/142; Ur.broj:
525-13/1522-17-2), Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na 3. sjednici, održanoj
18. rujna 2017., donijela je
PROGRAM
POTPORE RAZVOJU RIBARSTVA NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE
ŽUPANIJE (2017.-2020.)
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Programom propisuje način, uvjeti dodjele te visina potpore male vrijednosti za
mjere u ribarstvu koje će provoditi Splitsko dalmatinska županija u razdoblju 2017.-2020. godine.
Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz proračuna Splitsko
dalmatinske županije.
Članak 2.
Potpora se dodjeljuje sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 717/2014 od 27. lipnja 2014. o
primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u
sektoru ribarstva i akvakulture (SL L 190, 28.6.2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba 717/2014.).
Sukladno članku 1. Uredbe 717/2014, ovaj se Program primjenjuje na potpore dodijeljene
poduzetnicima u sektoru ribarstva i akvakulture, uz iznimku:
(a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine kupljenih proizvoda ili proizvoda
stavljenih na tržište;
(b) potpora za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpora koje
su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže
ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću;
(c) potpora koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih;
(d) potpora za kupnju ribarskih plovila;
(e) potpora za modernizaciju ili zamjenu glavnih ili pomoćnih motora ribarskih plovila;
(f) potpora za djelatnosti kojima se povećava ribolovni kapacitet plovila ili za opremu kojom se
povećava sposobnost plovila za pronalaženje ribe;
(g) potpora za gradnju novih ribarskih plovila ili uvoz ribarskih plovila;
(h) potpora za privremenu ili trajnu obustavu ribolovnih aktivnosti, osim ako je izričito predviđeno
Uredbom (EU) br. 508/2014;
(i) potpora za istraživački ribolov;

(j) potpora za prijenos vlasništva nad poduzećem;
(k) potpora za izravno poribljavanje, osim ako je pravnim aktom Unije to izričito predviđeno kao
mjera očuvanja ili u slučaju eksperimentalnog poribljavanja.
Članak 3.
Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 717/2014 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.
Članak 4.
Pojmovi korišteni u ovome Programu imaju sljedeće značenje:
1. Župan – čelnik jedinice područne (regionalne) samouprave.
2. Županija – jedinica područne (regionalne) samouprave.
3. Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Upravni
odjel) – upravno tijelo nadležno za provedbu potpore.
4. Podnositelj – svaka fizička ili pravna osoba koja podnosi prijavu temeljem Javnog poziva.
5. Ulaganje – prihvatljivi trošak za koji se traži potpora.
6. Korisnik – svaka fizička ili pravna osoba koja zadovolji uvjete ovog Programa, Pravilnika i
Javnog poziva i s kojim je sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratne potpore iz članka 13.
ovog Programa.
7. Povjerenstvo-tijelo imenovano od strane Župana koje zaprima, obrađuje prijave te donosi
prijedlog Odluke o raspodijeli sredstava.
8. Potpora male vrijednosti- potpora dodijeljena poduzetnicima u ribarstvu i akvakulturi kako
je uređeno Uredbom 717/2014. koja zbog svog iznosa ne narušava ili ne prijeti
narušavanjem tržišnog natjecanja i ne utječe na trgovinu između država članica EU te ne
predstavlja državnu potporu iz članka 107. stavka 1. UFEU;
9. Poduzetnici u sektoru ribarstva i akvakulture- znači poduzetnici koji djeluju u proizvodnji,
preradi i stavljanju na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture koji ulaze
u područje primjene Priloga I. Uredbe Vijeća (EU) br. 1379/2013;
10. Proizvodi ribarstva i akvakulture znači proizvodi koji su određeni u članku 5. točkama (a) i
(b) Uredbe (EU) br. 1379/2013.
11. Građenje je izvedba građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstruktorski,
instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja) kojima se
gradi nova građevina, rekonstruira ili uklanja postojeća građevina, a sukladno posebnim
propisima koji uređuju područje gradnje.
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12. Održavanje građevine je izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini radi
očuvanja temeljnih zahtjeva za građevinu tijekom njezina trajanja, kojima se ne mijenja
usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena, a sukladno
posebnim propisima koji uređuju područje gradnje.
II. VRSTA MJERE I AKTIVNOSTI UNUTAR MJERE
Članak 5.
Dodjela potpora iz članka 1. ovog Programa provodi se kroz slijedeće mjere:
Mjera 1. Izrada projektne dokumentacije za objekte namijenjene uzgoju, preradi i
konzerviranju riba, rakova i školjki
Mjera 2. Certifikacija i razvoj proizvodnje-uvođenje i održavanje HACCP sustava,
Global Gap standarda, ISO 22000:2005, IFS standarda i drugih sustava
kvalitete u objekte uključene u uzgoj i/ili preradu morskih i slatkovodnih
organizama
Mjera 3. Osiguranja u akvakulturi
Mjera 4. Edukacija i stručno osposobljavanje
4.1. Potpora za poduzetničko osposobljavanje i obrazovanje vezano uz
primarnu djelatnost prijavitelja
4.2. Potpora udruženjima u ribarstvu
Mjera 5. Provedba EU projekata od strane strukovnih udruženja u ribarstvu
Mjera 6. Ulaganja u fizičku imovinu riječnih ribogojilišta
III. KORISNICI PROGRAMA
Članak 6.
Pravo na potporu iz Programa mogu ostvariti:
 Mjera 1.
- fizička ili pravna osoba registrirana za djelatnost uzgoja, prerade ribe i drugih vodenih
organizama
 Mjera 2.
- fizička ili pravna osoba registrirana za djelatnost uzgoja ribe i drugih vodenih organizama i
ima povlasticu za obavljanje te djelatnosti sukladno posebnom propisu
- fizička ili pravna osoba registrirana za djelatnost prerade ribe i drugih vodenih organizama
 Mjera 3.
- fizička ili pravna osoba registrirana za djelatnost uzgoja ribe i drugih vodenih organizama i
ima povlasticu za obavljanje te djelatnosti sukladno posebnom propisu
 Mjera 4.
Podmjera 4.1.
- fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prerade, gospodarskog
ribolova ili uzgoja i ima povlasticu za obavljanje te djelatnosti sukladno posebnom propisu
Podmjera 4.2.
- klaster u ribarstvu registriran sukladno odredbama Zakona o udrugama
- ribarska zadruga priznata sukladno Pravilniku o ribarskim zadrugama
- organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi i međustrukovnim organizacijama
registrirana sukladno odredbama Pravilnika o organizacijama proizvođača u ribarstvu i
akvakulturi i međustrukovnim organizacijama
 Mjera 5.
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-

klaster u ribarstvu registriran sukladno odredbama Zakona o udrugama
ribarska zadruga priznata sukladno Pravilniku o ribarskim zadrugama
organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi i međustrukovnim organizacijama
registrirana sukladno odredbama Pravilnika o organizacijama proizvođača u ribarstvu i
akvakulturi i međustrukovnim organizacijama
Mjera 6.
fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti uzgoja slatkovodne ribe i ima
povlasticu za obavljanje te djelatnosti sukladno posebnom propisu

IV. OPĆI UVJETI DODJELE POTPORE, AKTIVNOSTI UNUTAR POJEDINIH MJERA
I IZNOS POTPORE PO KORISNIKU
Članak 7.
1. Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje ulaganja koja su predmet ovoga Programa, a za koje
podnositelj nije koristio sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, drugih programa
Županije ili drugih izvora financiranja.
2. Korisnik mora imati djelatnost na području Županije.
3. Korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom i Županijskom proračunu.
4. Sukladno članku 3. Uredbe 717/2014, ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen
pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 30.000,00 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od
tri fiskalne godine.
5. Za izračun maksimalnog iznosa potpore iz stavka 4. ovog članka uzima se u obzir tekuća
fiskalna godina u kojoj se dodjeljuje potpora male vrijednosti i prethodne dvije fiskalne godine.
Fiskalna godina traje od 1. siječnja do 31. prosinca.
6. Gornja granica iz stavka 4. ovog članka primjenjuje se bez obzira na oblik potpora de minimis
ili na cilj koji se namjerava postići neovisno o tome financira li se potpora u cijelosti ili
djelomično iz sredstava koja su podrijetlom iz Unije.
Članak 8.
Namjena i iznos potpore po korisniku za:
Mjeru 1.
-

Potpora se odobrava za projekte gradnje i rekonstrukcije objekata namijenjenih uzgoju i/ili
preradi riba i drugih morskih organizama u iznosu do 50% opravdanih troškova
projektiranja odnosno troška podloga za izradu projekata potrebnih za ishođenje
odgovarajućih dozvola sukladno Zakonu o gradnji (NN br. 153/13) i propisa donesenih na
temelju njega i posebnih propisa, uključujući i potrebitu dokumentaciju u postupku procjene
utjecaja na okoliš odnosno postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, a
najviše do 50.000,00 kuna.

Mjeru 2:
-

Potpora se odobrava za troškove uvođenja i održavanja HACCP sustava, Global Gap
standarda, ISO standarda, IFS standarda i drugih sustava kvalitete u objekte uključene u
uzgoj i/ili preradu ribe i drugih morskih organizama u iznosu do 50 % ukupno
dokumentiranih troškova, a najviše do 20.000,00 kuna
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Mjeru 3:
-

Potpora se odobrava za troškove uplaćenih premija osiguranja u akvakulturi u iznosu do 30
% ukupno dokumentiranih troškova, a najviše do 30.000,00 kuna

Mjeru 4:
Podmjera 4.1.
- Potpora se odobrava za troškove stručnog osposobljavanja i poduzetničko obrazovanje
vezano uz djelatnost gospodarskog ribolova i akvakulture prijavitelja (troškovi stručne
izobrazbe vezane uz nabavu opreme, ronioce, stjecanje i obnova uvjerenja o osposobljenosti
zaposlenika-breveti za rad na ribarskom brodu i sl.) u iznosu do 50 % ukupno
dokumentiranih troškova, a najviše do 5.000,00 kuna.
Podmjera 4.2.
- Potpora
se
odobrava
za
troškove
sudjelovanja
djelatnika/člana
zadruge/klastera/proizvođačke organizacije u ribarstvu i akvakulturi na sajmovima iz
područja ribarstva, savjetovanjima, predavanjima, tečajevima, seminarima, sastancima i
stručnim skupovima usmjerenima na unapređenje rada udruženja te stjecanje novih znanja i
vještina iz sektora ribarstva u iznosu do 50 % ukupno dokumentiranih troškova, a najviše do
20.000,00 kuna.
Mjeru 5:
-

Potpora se odobrava za sufinanciranje dijela sredstava koje je korisnik na temelju
sklopljenog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programsko
razdoblje 2014.-2020. dužan osigurati iz vlastitih izvora (učešće korisnika) u provedbi EU
projekta u iznosu do 50% ukupno dokumentiranih troškova, a najviše do 40.000,00 kuna.

Mjeru 6:
-

Potpora se odobrava za troškove ulaganja u građenje i/ili opremanje gospodarskih objekata
s vanjskom i unutarnjom infrastrukturom, upravnih prostorija s pripadajućom sadržajima,
koji su u funkciji djelatnosti riječnog ribogojilišta u iznosu do 50 % ukupno dokumentiranih
troškova, a najviše do 50.000,00 kuna.

V. PROVEDBA PROGRAMA
Opće odredbe
Članak 9.
Program će se provoditi temeljem provedbenih akata (Pravilnik, Odluka o imenovanju
povjerenstva, Odluka o sadržaju i objavi Javnog poziva) koje će donijeti župan Splitsko
dalmatinske županije sukladno predviđenim proračunskim sredstvima za tekuću godinu.
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Prijava
Članak 10.
1. Prijava se podnosi na temelju Javnog poziva.
2. Obavijest o objavi Javnog poziva se objavljuje u dnevnom tisku, a sam Javni poziv na službenoj
web-stranici Županije www.dalmacija.hr.
3. Prijava se podnosi isključivo na Obrascu Prijave koji će biti objavljen na web stranici županije u
rubrici „Natječaji“ i to putem preporučene pošte u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba
obavezno čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i istu dostaviti na adresu Županije.
Uz Prijavu se prilaže i propisana dokumentacija navedena u Pravilniku i Javnom pozivu, a po
potrebi Upravni odjel može zatražiti dodatnu dokumentaciju i obrazloženje.
Obrada Prijava
Članak 11.
1. Po primitku Prijave, Upravni odjel iste dostavlja Povjerenstvu imenovanom od strane Župana, a
koji utvrđuje pravovremenost, potpunost te sukladnost prijave s uvjetima Natječaja.
2. Prijave pristigle po objavljenom Javnom pozivu, obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.
3. Nakon obrade svake pristigle Prijave, u slučaju potrebe za rangiranjem, utvrdit će se rang-lista
Prijava, u padajućem nizu, sukladno prioritetima određenim Programom, Pravilnikom i Javnim
pozivom.
4. U slučaju da dvije ili više prijava imaju isti broj bodova, izvršit će se rangiranje tih prijava na
temelju ranijeg zaprimanja potpune prijave.
5. Podnositelj čija prijava udovoljava uvjetima propisanim ovim Programom, Pravilnikom i
Javnim pozivom, o tome će biti pravovremeno obaviješten.
Članak 12.
Korisnik potpore male vrijednosti mora davatelju državne potpore dati izjavu o iznosima
dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora sukladno Uredbi de
minimis. Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je
dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.
Članak 13.
1. Povjerenstvo utvrđuje Nacrt Prijedloga Odluke o raspodjeli sredstava koji dostavlja Upravnom
odjelu za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu radi donošenja Odluke o raspodjeli
sredstava koju donosi Župan.
2. S korisnicima Programa sukladno Odluci o raspodjeli sredstava zaključuje se Ugovor o dodjeli
bespovratne potpore.
Isplata i povrat potpore
Članak 14.
1. Potpora se isplaćuje na račun korisnika, a sukladno odredbama Ugovora.
2. Županija će Odlukom o povratu potpore od korisnika zahtijevati povrat u slučaju:
a) administrativne pogreške,
b) ukoliko se utvrdi da je korisnik nezakonito ostvario potporu,
c) korištenja predmeta sufinanciranja na način koji nije u skladu s njegovom namjenom,
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d) raskidanja Ugovora.
3. Korisnik je dužan isplaćenu potporu vratiti u iznosu, na način i u roku određenim u Odluci o
povratu potpore.
4. Ukoliko korisnik nije postupio sukladno Odluci iz stavka 2. ovoga članka, na iznos koji
podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 3. ovoga članka obračunava zakonska zatezna
kamata.
VI. KONTROLA
Članak 15.
Povjerenstvo vrši administrativnu kontrolu/kontrolu na terenu u razdoblju od 1 godine nakon
konačne isplate sredstava na uzorku od najmanje 10 %.
VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 16.
Danom stupanja na snagu ovoga Programa prestaje važiti Program razvoja ribarstva u Splitskodalmatinskoj županiji („Službeni glasnik Splitsko dalmatinske županije“, broj 2/11) i svi pravni akti
doneseni temeljem istoga.
Članak 17.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Splitskodalmatinske županije“.
KLASA: 021-04/17-02/165
URBROJ: 2181/1-01-17-1
Split, 18. rujna 2017.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Petroslav Sapunar, prof., v.r.
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