ELEKTRONIČKA
Temeljem članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NarodneISPRAVA
novine
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i
članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09,
4/13, 16/16, 1/17 i 2/17), te 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 352/2013), župan Istarske županije, dana 22. siječnja 2018. godine donosi

ODLUKU
O DODJELI DE MINIMIS POTPORE
PROJEKTU ISTRA INSPIRIT U 2018. GODINI
PREDMET
Članak 1.
Ovom Odlukom o dodjeli de minimis potpore, određuju se uvjeti, kriteriji i način ostvarivanja
prava prilikom dodjele potpore.
Potpore se dodjeljuju Projektu Istra Inspirit (dalje: Projekt) kojega zajedno s Upravnim odjelom
za turizam Istarske županije provodi Istarska razvojna turistička agencija d.o.o. (dalje:
IRTA/poduzetnik).
Projektom se obogaćuje kulturno-turistička ponuda poluotoka oživljavanjem povijesnih
događaja na autentičnim lokacijama, uprizorenjem istarskih legendi i mitova. Projekt obuhvaća
niz izvedbi kojima oživljava povijesne događaje, mitove i legende na raznim lokacijama diljem
Istre.
Ova Odluka se ne odnosi na financijska sredstva kojima Istarska županija promovira istarski
turizam na nacionalnoj i/ili regionalnoj/lokalnoj razini, odnosno kada takva promocija nije
povezana s dodjelom ekonomske prednosti pojedinom poduzetniku ili grupi poduzetnika.
KORISNIK
Članak 2.
Korisnik potpore je IRTA.
Potpora se ne može 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, 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.
PODUZETNIK U TEŠKOĆAMA
Članak 4.
Temeljem Odluke, potpora se neće dodijeliti IRTA-i ako se utvrdi da se poduzetnik nalazi u
teškoćama, odnosno ako isti ispunjava jedan od uvjeta kako slijedi:
a) u slučaju ako je više od polovice upisanog odnosno temeljnog kapitala nestalo zbog
prenesenih gubitaka;
b) 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 i kada nije ispunjena niti jedna od pretpostavki iz točki (a) i (b) smatra se da se
poduzetnik nalazi u teškoćama ako je nad njim otvoren postupak predstečajne nagodbe, ako

nije ispunio obveze vezane uz plaćanje poreza, 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 prije dodjele potpore, prilaže potpisanu i ovjerenu Izjavu da se ne nalazi u
teškoćama. Na zahtjev Istarske županije, poduzetnik je u obvezi dostaviti i drugu
dokumentaciju kako bi se sa sigurnošću utvrdilo da se ne nalazi u financijskim teškoćama.
DEFINICIJA „JEDNOG PODUZETNIKA”
Članak 5.
Pojam „jedan poduzetnik” odnosi se na 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 prije dodjele potpore, prilaže potpisanu i ovjerenu Izjavu u kojoj navodi sva
povezana društva koja su s njim povezana ili da nije ispunjen niti jedan od uvjeta navedenih
u točkama a) do d).
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Članak 6.
Prihvatljivi troškovi u ukupnom iznosu od najviše 210.000 kuna odnose se na bruto plaće
i ostale materijalne troškove za dvije radnice kao što su cestarine, tunelarine, mostarine, i sl.,
dnevnice za službeni put u zemlji i u inozemstvu, naknade za upotrebu privatnog automobila
u službene svrhe, naknade troš.prijevoza na posao i s posla do visine tr. javnog prijevoza,
darovi djeci zaposlenika i sl.
VISINA POTPORE
Članak 7.
Visina potpore koja se dodjeljuje IRTA-i može iznositi najviše 200.000 EUR (dvjestotisuća
eura), u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji vrijedi na
dan kada IRTA stekne zakonsko pravo na primanje potpore, tijekom bilo kojeg razdoblja od 3
(tri) fiskalne godine.
IRTA ne smije potporu koristiti za druge namijene, osim za one navedene u članku 6. ove
Odluke, jer će u tom slučaju Istarska županija naložiti povrat potpore uvećan za referentnu
stopu.
IRTA je dužna Istarskoj županiji, kao davatelju potpore, dostaviti potpisanu i ovjerenu Izjavu o
svim državnim potporama koje je ista koristila u tekućoj i prethodne 2 (dvije) fiskalne godine,
a koje je dobila od svih davatelja državne potpore neovisno o razini (državna, regionalna,
lokalna) kako se ne bi premašile gornje granice iz stavka 1. ovog članka.

INSTRUMENTI DODJELE
Članak 8.
Potpora se dodjeljuje u obliku subvencije.
ZBRAJANJE
Članak 9.
Potpore po ovoj Odluci se mogu zbrajati s drugim de minimis potporama (naročito se to odnosi
na potpore odobrene od strane Turističke zajednice Istarske županije i ostalih lokalnih
turističkih zajednica) do iznosa kako je to predviđeno u članku 7. stavku 1. Odluke.
Potpore po ovoj Odluci mogu se zbrajati s državnim potporama u vezi istih prihvatljivih
troškova ako njihov zbroj ne prelazi najviši intenzitet ili iznos potpore koji je u svakom
konkretnom slučaju utvrđen u posebnim programima donesenim na temelju Uredbe o općem
skupnom izuzeću br. 651/2014 ili odlukom Europske komisije.
OBVEZE IRTA-e
Članak 10.
IRTA ne može u razdoblju od 3 (tri) fiskalne godine ostvariti veća sredstva od onih koja uređuju
de minimis potpore
IRTA je dužna dostavljati izvješća o realizaciji Projekta u rokovima utvrđenim Ugovorom o
korištenju sredstava, s time što Istarska županija ima pravo u svako doba, putem ovlaštenih
osoba, pratiti i kontrolirati namjensko korištenje sredstava, te izvršenje prava i obveza IRTAe.
Ukoliko IRTA ne koristi dodijeljena sredstva namjenski i/ili odustane od odobrenog projekta, a
potpora je dodijeljena, Istarska županija 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 se u potpunosti ne vrati potpora. Povrat potpore će se definirati u
ugovoru s IRTA-om.
OBVEZE ISTARSKE ŽUPANIJE
Članak 11.
Istarska županija je dužna:
- pismeno obavijestiti IRTA-u o predviđenom iznosu potpore izraženom u obliku bruto
novčane protuvrijednosti potpore kao i o tome da mu je dodijeljena de minimis potpora,
sve pozivajući se na Uredbu komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o
primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore,
- voditi evidenciju dodijeljenih de minimis potpora,
- godišnje dostaviti Ministarstvu financija podatke o dodijeljenim de minimis potporama 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 de minimis potpora i o tome obaviještavati Ministarstvo
financija i
- čuvati podatke o dodijeljenim de minimis potporama deset godina od dana dodjele, sve
sukladno posebnom propisu.

SKLAPANJE UGOVORA O ISPLATI SUBVENCIJE
Članak 12.
Istarska županija i IRTA sklapaju Ugovor o isplati subvencije kojim se uređuju međusobna
prava i obveze.
IRTA je dužna u roku od deset dana od dana primitka Ugovora, dostaviti dva potpisana
primjerka Ugovora preporučenom pošiljkom s povratnicom ili osobno. Ukoliko IRTA ne dostavi
Ugovor, u navedenom roku smatrat će se da je odustala od sklapanja Ugovora te će se dodjela
potpore poništiti. Ugovorom se naročito uređuje:
a) točan iznos odobrene potpore;
b) namjena dodijeljene potpore;
c) način isplate potpore;
d) obveza čuvanja dokumentacije koja se odnosi na predmet potpore sljedećih deset godina
od datuma konačne isplate potpore;
e) obveza, način i rokovi postupanja s predmetom potpore;
f) način i postupak izvještavanja;
g) obveza IRTA-e da dopusti u svakom trenutku nesmetan pristup i kontrolu o namjenskom
korištenju potpore;
h) postupanje u slučaju nastupanja nepredviđenih okolnosti tijekom izvršenja Ugovora;
i) povrat dodijeljene potpore;
j) odredbe o raskidu Ugovora;
k) nadležni sud u slučaju spora.
Uz Ugovor IRTA dostavlja i bjanko zadužnicu na prvi viši iznos od odobrene potpore. Bjanko
zadužnicu Istarska županija zadržava u cilju praćenja realizacije projekta.
Nakon što analizira dostavljeno izvješće o realizaciji projekta i kada utvrdi da ne postoje razlozi
za njezinu naplatu, Istarska županija će bjanko zadužnicu vratiti ili, uz suglasnost IRTE
zadržati za praćenje projekta tokom naredne kalendarske godine.
ODOBRENJE PROMJENA
Članak 13.
Ukoliko postoje opravdani razlozi, tijekom provedbe Ugovora moguće je napraviti izmjene koje
se mogu odnositi samo na rok izvršenja projekta.
Opravdani razlozi za odobrenje promjena su isključivo sljedeći:
a) viša sila,
b) promjene nastale kao posljedica potrebe za usklađivanjem sa zakonodavstvom,
U slučaju potrebe za izmjenom iz stavka 1. ovog članka IRTA je u obvezi zatražiti odobrenje
promjena, uz dostavu odgovarajuće dokumentacije koja potvrđuje postojanje opravdanih
razloga, u roku od najviše 30 dana od dana pojave događaja koji je izazvao promjene.
Odobrenjem promjena ne može se mijenjati ukupno odobren iznos potpore iz čl. 6 ove Odluke.
Istarska županija će odobriti promjene koje su opravdane te će izvijestiti IRTA-u koja nakon
toga može započeti s izvršenjem projekta s promjenama po zaprimanju odobrenja promjena.
Ukoliko promjene nisu opravdane, Istarska županija će odbiti zahtjev za odobrenje promjena
o čemu će izvijestiti IRTA-u.
Ukoliko se kontrolom utvrdi da je IRTA promjene izvršila bez odobrenja promjena iz stavka 5.
ovoga članka, iste će se smatrati neprihvatljivim troškom i Istarska županija će zatražiti povrat
cjelokupnog iznosa potpore.

ISPLATA I POVRAT POTPORE
Članak 14.
Potpora se isplaćuje na račun IRTA-e sukladno odredbama Ugovora.
Istarska županija će Odlukom o povratu potpore zahtijevati povrat u slučaju:
a) ukoliko se utvrdi da je IRTA nezakonito ostvarila potporu;
b) ukoliko se utvrdi da IRTA nije u cijelosti utrošila dodijeljenu potporu;
c) korištenja potpore na način koji nije u skladu s njegovom namjenom;
d) raskidanja Ugovora;
IRTA je dužna dodijeljenu potporu uvećanu za iznos referentne kamatne stope vratiti u
proračun Istarske županije na način i u roku određenim u Odluci o povratu potpore.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na mrežnim stranicama Istarske
županije www.istra-istria.hr.
Zapise o dodjeljenoj potpori po ovoj Odluci, Istarska županija je u obvezi čuvati 10 (deset)
godina od datuma kada je dodijeljena posljednja pojedinačna potpora.
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