Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH br.
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni
tekst) i članka 23. Statuta Grada Ogulina („Glasnik Karlovačke županije“ br. 25/09 i 12/13), Gradsko vijeće
Grada Ogulina na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2014. godine, donijelo je

PROGRAM POTPORE PODUZETNIŠTVU U MALOM I SREDNJEM GOSPODARSTVU
GRADA OGULINA U 2015. GODINI

Članak 1.
Ovim programom mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Ogulina (u
daljem tekstu: Program), ureñuju se svrha i ciljevi Programa, korisnici i nositelji za provedbu mjera,
područja iz Programa, sredstva za realizaciju mjera, te provedba mjera i uvjeti dodjele potpora male
vrijednosti.
Članak 2.
Svrha ovog Programa je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanje
poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području Grada Ogulina.
Članak 3.
Ciljevi ovog Programa su jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, rast zaposlenosti,
ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, poboljšanje uvjeta raspoloživosti
financijskih resursa, bolje korištenje poduzetničke infrastrukture i prirodnih resursa za realizaciju
poduzetničkih pothvata, podizanje razine poduzetničke kulture te rast i razvoj malog i srednjeg poduzetništva
temeljenog na znanju, inovacijama i novim tehnologijama.
Članak 4.
Sustav mjera kojima će se u budućnosti ostvarivati najvažniji ciljevi su slijedeći:

1. Olakšavanje ulaganja poduzetnicima kroz povoljne poduzetničke kredite

Poticanje poduzetništva u 2015. godini ostvarivat će se i nadalje putem kreditiranja projekata iz malog i
srednjeg gospodarstva pod povoljnim uvjetima i uz subvenciju kamata na poduzetničke kredite. Za navedenu
svrhu poduzetnicima je na raspolaganju kreditni fond formiran iz bankarskog potencijala i oročenih sredstava
Proračuna Grada Ogulina.
Iznos subvencije kamate na poduzetničke kredite je najviše 2,00 postotna poena iznad 5,00 posto ugovorene
kamate. Uvjeti i kriteriji za subvenciju kamate, pravdajuća dokumentacija te obrazac Zahtjeva uredit će se
posebnom Odlukom gradonačelnika Grada Ogulina.
2. Ulaganje u razvoj Poduzetničke zone
Grad Ogulin već duži niz godina realizira projekt Poduzetničke zone u kojoj postojeći i novi poduzetnici
mogu realizirati svoje poduzetničke ideje. Javni natječaj za prodaju i za osnivanje prava grañenja komunalno
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opremljenog zemljišta trajno je otvoren, a uvjeti prodaje utvrñeni su na način da omogućuju obročnu otplatu
cijene zemljišta i oslobañanje od dijela komunalnih davanja.
Grad Ogulin će i u 2015. godini nastaviti s ulaganjem u izgradnju cestovne i komunalne infrastrukture u
Poduzetničkoj zoni u iznosu 360.000,00 kuna. Navedeni iznos je predviñen kao učešće za kandidiranje
projekata, te za intelektualne usluge.
3. Razvojna agencija Karlovačke županije
Agencija je osnovana odlukom Županijske skupštine temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike
Hrvatske („Narodne novine“ RH br. 153/09). Grad Ogulin je jedan od osnivača javne ustanove Razvojna
agencija Karlovačke županije. Iznos osnivačkog uloga je 9.800,00 kuna odnosno 5,27 posto. Grad Ogulin
sudjeluje u financiranju Agencije za 2015. godinu i planiran je iznos od 110.000,00 kuna.
Razvojna agencija osnovana je s ciljem izrade, promoviranja i koordinacije razvojnih aktivnosti na području
Karlovačke županije. Osim razvojnim strategijama, Agencija se bavi i pojedinačnim projektima ulaganja,
osobito za investicije koje se financiraju iz fondova EU te raznim sektorskim strategijama za pojedina
područja gospodarstva.
4. Sajmovi i prezentacije
Iz Proračuna u 2015. godini poduzetnicima će se subvencionirati dio izdataka za sudjelovanje na sajmovima
i izložbama na kojima prezentiraju svoje projekte. Ukupna sredstva planirana za subvenciju sajmova i
prezentacija u 2015. godini iznose 5.000,00 kuna. Izdaci će se subvencionirati prema dokumentiranim
troškovima. Iznos subvencije: do 25,00 posto dokumentiranih troškova, a najviše do 2.000,00 kuna po
poduzetniku godišnje.

5. Obrazovanje za poduzetništvo i osposobljavanje za korištenje fondova EU
Grad Ogulin će iz Proračuna u 2015. godini izdvojiti 5.000,00 kuna u svrhu obrazovanja poduzetnika
početnika i postojećih poduzetnika za aktivnosti u poduzetništvu i osposobljavanje za korištenje fondova EU.
Izdaci će se subvencionirati prema dokumentiranim troškovima.
Iznos subvencije: do 50,00 posto dokumentiranih troškova, a najviše do 2.000,00 kuna po poduzetniku
godišnje.
6. Subvencije za projekte poduzetništva žena
Cilj sufinanciranja projekata je očuvanje radnih mjesta, poticanje zapošljavanja, rast i razvoj gospodarskih
subjekata putem jačanja poduzetničkog potencijala žena i za tu svrhu Grad Ogulin će iz Proračuna u 2015.
godini izdvojiti 50.000,00 kuna.
Korisnici potpore po ovoj Odluci su trgovačka društva i obrti koji:
- imaju sjedište i ulažu u projekt na području Grada Ogulina
- imaju najmanje jednog zaposlenog na neodreñeno vrijeme
- imaju podmirene obveze prema zaposlenicima
- imaju podmirene obveze prema Gradu Ogulinu i tvrtkama u vlasništvu Grada Ogulina
- imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće
Sredstvima potpore financirat će se sljedeće aktivnosti:
- nabava strojeva, alata, opreme i ureñaja za obavljanje djelatnosti, te programske opreme (računalni
i drugi programi)
- prilagodba poslovnog prostora i nabava inventara u svrhu obavljanja djelatnosti
- stručno osposobljavanje i poduzetničko obrazovanje
Projekti trebaju biti jasno obrazloženi, sa navedenim nazivom projekta, opisom, aktivnostima, ciljevima te
očekivanim rezultatima.
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Najveći iznos sufinanciranja Grada Ogulina je do 75% prihvatljivih troškova projekta.
Maksimalni iznos potpore iznosi 10.000,00 kuna po korisniku.
7. Subvencije za projekte mladih poduzetnika početnika
Cilj sufinanciranja je motiviranje ciljne skupine mladih poduzetnika početnika za uključivanje u
poduzetništvo radi stvaranja novih poduzetničkih generacija te poticanje poduzetničkih aktivnosti i ulazak u
svijet poduzetništva u cilju samozapošljavanja i rasta. U tu svrhu Grad Ogulin će iz Proračuna u 2015.
godini izdvojiti 50.000,00 kuna.
Mladi poduzetnik početnik je:
a) poduzetnik koji ima do 30 godina starosti
b) poduzetnik koji je registrirao trgovačko društvo ili obrt nakon 1.01.2014. godine
Korisnici potpore po ovom Programu su trgovačka društva i obrti u vlasništvu mladih poduzetnika početnika
koji:
- imaju sjedište i ulažu u projekt na području Grada Ogulina
- imaju najmanje jednog zaposlenog na neodreñeno vrijeme
- imaju podmirene obveze prema zaposlenicima
- imaju podmirene obveze prema Gradu Ogulinu i tvrtkama u vlasništvu Grada Ogulina
- imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće
Sredstvima potpore mogu se financirati sljedeće aktivnosti:
- nabava strojeva, alata, opreme i ureñaja za obavljanje djelatnosti te programske opreme (računalni i
drugi programi)
-prilagodba poslovnog prostora i nabava inventara u svrhu obavljanja djelatnosti
- stručno osposobljavanje i poduzetničko obrazovanje.
Projekti trebaju biti jasno obrazloženi s navedenim nazivom projekta, opisom, aktivnostima i ciljevima, te
očekivanim rezultatima.
Najveći iznos sufinanciranja Grada Ogulina je do 75% prihvatljivih troškova projekta.
Maksimalni iznos potpore iznosi 10.000,00 kuna po korisniku.

Rekapitulacija planiranih izdataka iz Proračuna Grada Ogulina za potpore poduzetništvu
u malom i srednjem gospodarstvu u 2015. godini
Red. Br. Vrsta potpore

Plan 2015.

1

Olakšavanje ulaganja poduzetnicima
(subvencija kamate)

kroz

2

Ulaganje u razvoj poduzetničke zone

360.000,00

3
4

Razvojna agencija Karlovačke županije
Sajmovi i prezentacije

110.000,00
5.000,00

5

Obrazovanje za poduzetništvo i osposobljavanje za korištenje fondova EU

6

Subvencije za projekte poduzetništva žena

50.000,00

7

Subvencije za projekte mladih poduzetnika početnika

50.000,00

Ukupno (1 do 7)

povoljne

poduzetničke

kredite 205.000,00

5.000,00

785.000,00
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Članak 5.
U korištenju sredstava Programa prioritet će imati razvojni programi kojima se povećava broj uposlenih
radnika, potpunije koriste lokalni sirovinski resursi i razvijaju deficitarne djelatnosti.

Članak 6.
Planirane potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu u 2015. godini osiguravaju se iz
Proračuna Grada Ogulina za 2015.
Za provedbu mjera iz ovog Programa, koje sukladno Zakonu o državnim potporama („Narodne novine“ RH
br. 47/14), predstavljaju potporu male vrijednosti, Grad raspisuje javni poziv.
Javni poziv raspisuje Upravni odjel za financije, upravu i samoupravu, a objavljuje se na službenim
internetskim stranicama Grada i na oglasnoj ploči.
Prijava na javni poziv podnosi se Gradu Ogulinu, Upravnom odjelu za financije, upravu i samoupravu u
pisanom obliku, na obrascu prijave kojeg izrañuje Odjel. Uz prijavu podnositelj prijave prilaže odgovarajuću
dokumentaciju.

Članak 7.
Bespovratna novčana sredstva koja se temeljem ovog Programa dodjeljuju subjektima malog gospodarstva
smatraju se državnim potporama male vrijednosti (de minimis potpore) te stoga postoji obveza primjene
uvjeta za dodjelu potpore male vrijednosti sukladno važećim pravilima o potporama male vrijednosti iz
Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013. od 18. prosinca 2013. (Službeni list Europske unije, serija L, broj
352/1, 24. prosinca 2013.).
Osnovne odredbe iz ove Uredbe su:
Potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku čiji ukupni iznos ne prelazi
200.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate u
razdoblju od tri fiskalne godine (tekuća i dvije prethodne godine), neovisno o razini davatelja koji dodjeljuje
potporu male vrijednosti (ministarstva, gradovi, županije i sl.). Pri tome, ukupna potpora male vrijednosti
koja se dodjeljuje poduzetniku u sektoru cestovnog prometa ne smije premašiti 100.000,00 eura tijekom bilo
kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.
Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne zakonsko pravo na
primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti poduzetniku.
Prije dodjele potpore male vrijednosti, korisnik potpore dužan je davatelju (u ovom slučaju, Gradu Ogulinu)
dostaviti izjavu o svim drugim potporama male vrijednosti koje je zaprimio tijekom tekuće godine kao i
tijekom prethodne dvije fiskalne godine, neovisno o razini davatelja potpora male vrijednosti, kako bi se
izbjegla moguća prekomjerna dodjela državne potpore.
Davatelj državne potpore prilikom dodjele državne potpore male vrijednosti ima obvezu izvijestiti korisnika
potpore da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti, voditi evidenciju o dodijeljenim potporama male
vrijednosti po pojedinim korisnicima, te čuvati podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti deset
godina od dana dodjele.
Grad Ogulin će podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti, sukladno Pravilniku o dostavi prijedloga
državnih potpora i podataka o državnim potporama („Narodne novine“ RH br. 99/13), dostaviti Ministarstvu
financija RH na način propisan rečenim Pravilnikom.
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Članak 8.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“, a primjenjuje
se od 01. siječnja 2015. godine.
Klasa: 023-01/14-01/174
Urbroj: 2133/02-02-14-1
Ogulin, 19. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OGULINA

Predsjednik Gradskog vijeća
__________________________
v. r. Milan Sabljak, dipl. ing. grañ.
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