KLASA: 300-01/17-01/0043
URBROJ: 2181/1-05/05-17-0002
Split, 14.11.2017. godine

Na temelju članaka 4. i 10. Zakona o državnim potporama („Narodne novine“ broj: 47/14), članaka
6., 10. i 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj: 29/02, 63/07,
53/12, 56/13 i 121/16), Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture („Narodne novine“ broj:
93/13, 114/13 i 41/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine", broj 26/15),
članka 20. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ – brojevi:
33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 109/05, 128/05, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i
137/15) i članka 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske
županije“ – brojevi: 11/09, 7/10, 10/10 i 2/13), Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije,
na . sjednici održanoj
2017. godine, donosi
PROGRAM
jačanja poduzetničkih kompetencija 2018.-2021.
UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom propisuju se uvjeti i kriteriji za dodjelu potpore, namjena i visina iznosa potpore, te
postupak odobravanja potpore za mjere za jačanje poduzetničkih kompetencija koje će provoditi
Splitsko- dalmatinska županija u razdoblju od 2018.- 2021. godine.
Članak 2.
Na potpore iz članka 1. ovog Programa primjenjuju se odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 1408/2013
od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de
minimis potpore.
Članak 3.
(1) Predmet potpore ovog Programa je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Splitskodalmatinske županije kroz sljedeće mjere:
-Mjera 1: Potpora poduzetničkim potpornim institucijama
-Mjera 2: Potpora organizaciji međunarodnih konferencija i stručnih skupova na
temu suvremenih tehnologija
Članak 4.
Pojmovi korišteni u ovome Programu imaju slijedeće 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.) prihvatljivi trošak - potpora regulirana člankom 6.ovog Programa.

5.) potpora male vrijednosti/de minimis - potpora uređena važećom uredbom Europske unije koja
zbog svoga iznosa ne narušava ili ne prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja i ne utječe na
trgovinu između država članica Europske unije te ne predstavlja državnu potporu iz članka
107. stavka 1. UFEU
6.) podnositelj prijave – svaka pravna osoba koja podnosi prijavu na temelju Javnog poziva.
7.) korisnik – svaka pravna osoba koja zadovolji uvjete ovog Programa.
8.) povjerenstvo - tijelo imenovano od strane Župana koje zaprima i obrađuje prijave, te donosi
prijedlog Odluke o odabiru i Odluke o raspodijeli sredstava.
KORISNICI PROGRAMA I UVJETI PRIHVATLJIVOSTI
Članak 5.
(1) Korisnici potpore iz Programa za Mjeru 1. su poduzetničke potporne institucije sukladno
članku 4. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture („Narodne novine“ broj: 93/13, 114/13 i
41/14) , osim onih kojima je osnivač i/ili većinski vlasnik Splitsko-dalmatinska županija .
(2) Korisnici potpore iz Programa za Mjeru 2. su poduzetničke potporne institucije sukladno
stavku 1. ovog članka, kao i strukovne i druge udruge, visoka učilišta, znanstveni instituti i
znanstvene organizacije.
OPĆI UVJETI DODJELE POTPORE, AKTIVNOSTI UNUTAR MJERE I IZNOS
POTPORE PO KORISNIKU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Članak 6.
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.
Korisnik mora imati sjedište i djelatnost na području Županije.
Korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom i Županijskom proračunu.
Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz proračuna
Splitsko dalmatinske županije s ciljem jačanja poduzetničkih kompetencija.
Podnositelj se može prijaviti samo na jednu od Mjera po objavi Javnog poziva temeljem ovog
Programa.

Članak 7.
(1) Prihvatljivi troškovi za koje se može ostvariti potpora za Mjeru 1. su:
- troškovi doprinosa iz i na plaće zaposlenika poduzetničkih potpornih institucija,
- troškovi nastali kao posljedica provođenja projekata/aktivnosti namijenjenih unaprjeđenju razvoja
obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva.
(2) Prihvatljivi troškovi za koje se može ostvariti potpora za Mjeru 2. su:
- Troškovi organizacije međunarodnih konferencija i stručnih skupova na temu suvremenih
tehnologija, a koji se održavaju na području Splitsko- dalmatinske županije.
(3) Prihvatljivi troškovi u smislu ovog Programa su troškovi koji su nastali u tekućoj godini za koju
je raspisan Javni poziv temeljem ovog Programa.

Članak 8.
(1) Neprihvatljivi troškovi , a za koje se ne može ostvariti potpora su:
- porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost u slučaju kada je Korisnik porezni obveznik
upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a,
- novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog i upravnog postupka,
- bankovni troškovi, troškovi jamstava, kamata i tečajne razlike i slične naknade
- troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u stranim
valutama, kao i drugi isključivo financijski izdatci
- administrativne i upravne pristojbe
- plaćanja u gotovini, doprinosi u naravi i plaćanja putem robne razmjene osim ako je ista
provedena preko žiro računa
- troškovi vlastitog rada
- troškovi sufinancirani kroz financijski i/ili operativni leasing, i
- službena putovanja
(2) Ostali neprihvatljivi troškovi mogu se dodatno definirati Pravilnikom i Javnim pozivom.
Članak 9.
(1) Potpore po korisniku za Mjeru 1.
-Potpora se odobrava poduzetničkoj potpornoj instituciji za troškove doprinosa iz i na
plaće zaposlenika poduzetničkih potpornih institucija :
a) sa sjedištem u jedinici lokalne samouprave I. do IV. skupine indeksa razvijenosti u iznosu
od 20.000,00 kn po djelatniku, odnosno najviše do 60.000,00 kn po pojedinom Korisniku
potpore.
b) sa sjedištem u jedinici lokalne samouprave V. do XIII skupine indeksa razvijenosti u
iznosu od 10.000,00 kn po djelatniku, odnosno najviše do 30.000,00 kn po pojedinom
Korisniku potpore.
- Potpora se odobrava poduzetničkoj potpornoj instituciji za troškove nastale kao
posljedica provođenja projekata/aktivnosti namijenjenih unaprjeđenju razvoja
obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva:
a) sa sjedištem u jedinici lokalne samouprave I. do IV. skupine indeksa razvijenosti najviše do
40.000,00 kn prihvatljivih troškova,
b) sa sjedištem u jedinici lokalne samouprave V. do XIII. skupine indeksa razvijenosti najviše
do 20.000,00 kn prihvatljivih troškova.
(2) Najviši ukupno odobreni iznos potpore za Mjeru 1. iz stavka 1. ovog članka, podstavak
1. + podstavak 2. za poduzetničku potpornu instituciju može iznositi:
- sa sjedištem u jedinici lokalne samouprave I. do IV skupine indeksa razvijenosti najviše do
60.000,00 kn prihvatljivih troškova po pojedinom Korisniku potpore ,
- sa sjedištem u jedinici lokalne samouprave V. do XIII. skupine indeksa razvijenosti najviše do
30.000,00 kn prihvatljivih troškova po pojedinom Korisniku potpore .
(3) Potpore po korisniku za Mjeru 2.:
-Potpora se odobrava Korisniku za troškove organizacije međunarodnih
konferencija i stručnih skupova na temu suvremenih tehnologija najviše do
50.000,00 kn prihvatljivih troškova po konferenciji.

PROVEDBA PROGRAMA
Članak 10.
Ovaj Program provoditi će se temeljem provedbenih akata (Pravilnika, Odluke o osnivanju i
imenovanju povjerenstva, Natječajnoj dokumentaciji i Odluci o objavi Javnog poziva) koje će
donijeti Župan Splitsko dalmatinske županije sukladno planiranim proračunskim sredstvima za
tekuću godinu, i odredbama ovog Programa a po stupanju na snagu istog.
Članak 11.
Program će se provoditi na temelju Javnog poziva koji će se objaviti na internetskim stranicama
Splitsko-dalmatinske županije www.dalmacija.hr , kao i obavijest o objavi javnog poziva koja će se
objaviti u dnevnim novinama „Slobodna Dalmacija“.
Članak 12.
Stručni i drugi administrativni poslovi vezani uz provedbu ovog Programa u nadležnosti su Upravnog
odjela za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu.
Članak 13.
Ovaj Program jačanja poduzetničkih kompetencija 2018.-2021. stupa na snagu osmog (8) dana od
dana objave u „Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije“.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Petroslav Sapunar, prof.

Dostaviti:
1. Župan, ovdje
2. Upravni odjel za gospodarstvo,
EU fondove i poljoprivredu, ovdje
3. Upravni odjel za financije, ovdje
4. Službeni glasnik, ovdje
5. Pismohrana, ovdje

Obrazloženje
Vizija i pravci djelovanja poduzetničkih potpornih institucija usmjereni su na njihovo definiranje kao
ključnog čimbenika u razvoju poduzetništva na području Županije. Zadaća tih institucija je podupirati
razvoj maloga i srednjeg poduzetništva kroz osiguravanje poslovnog prostora i pružanje poslovnih i
drugih usluga u najkritičnijim fazama razvoja poduzeća te na taj način sudjelovati u gospodarskom
razvoju područja i smanjenju nezaposlenosti u Županiji.
Povezivanje znanosti i gospodarstva, izrada poslovnih planova i investicijskih studija uz stručnu
pomoć znanstvenika iz svih područja, samo su neke od aktivnosti poduzetničkih potpornih institucija,
koje pridonose kvalitetnom poslovnom planiranju i smanjivanju rizika, a koje će Županija kroz ovaj
Program sustavno poticati.
Uspješne primjene novih tehnologija u industriji odlučujuće su za jačanje županijskog gospodarstva i
njegove kompetitivnosti. Jedan od prioriteta je definiran ovim Programom koji kao osnovni cilj ima
učinkovit transfer novih znanja i tehnologija na županijske gospodarstvenike i sveučilišnu zajednicu.
Aktivnosti koje će se financirati u okviru ovog Programa imaju za cilj potaknuti industriju te posebice
srednje i malo poduzetništvo na ulaganje u istraživanje i inovacije kako bi se unaprijedile postojeće
razine spoznaja stanja tehnike i tehnologije, te time potaklo stvaranje novih proizvodnih programa
/industrijskih grana u Županiji, sloga se predlaže kao je ranije iznijeto usvojiti predloženi Program.

