
P R O J E K T

„SUBVENCIJE KAMATA TEMELJEM ODOBRENIH ZAJMOVA HAMAG BICRO-A" ZA 2021.
GODINU

1. CILJ PROJEKTA

Sukladno Operativnom planu poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj
županiji tijekom 2020. godine („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 29/19) i Odluci
o izmjenama Operativnog plana poticanja malog gospodarstva, turizma u Sisačko-moslavačkoj
županiji tijekom 2020. godine („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/20) cilj
ovog Projekta je subvencionirati preostali iznos kamatne stope mikro, malim i srednjim
poduzetnicima koji su registrirani sa sjedištem i posluju na području Sisačko-moslavačke županije,
a koji tijekom 2021. godine ostvare ugovorni odnos s HAMAG BICRO vezano za korištenje jednog
od Investicijskih zajmova (ESIF mikro zajmovi, ESIF mali zajmovi, mikro i mali zajmovi za ruralni
razvoj) te Zajmova za obrtna sredstva (ESIF mikro zajmovi, COVID-19 zajmovi i Mikro zajmovi za
obrtna sredstva za ruralni razvoj).

2. PREDMET PROJEKTA

Subvencije koje će se dodjeljivati po ovom Projektu imaju obilježja bespovratnih potpora odnosno
potpora male vrijednosti.
Bespovratne potpore temeljem ovog Projekta dodjeljuju se sukladno Uredbi komisije (EU) br.
1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju
Europske unije na de minimis potpore.

Temeljem spomenute Uredbe, maksimalan iznos svih potpora male vrijednosti koje jednom
poduzetniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije biti veći od
200.000 EUR, uključujući i potporu dobivenu u okviru ovog Projekta.

3. PRIMATELJI POTPORE

Prihvatljivi primatelji su mikro, mali i srednji poduzetnici (MSP) sukladno važećoj definiciji utvrđenoj
u Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva ("Narodne novine", broj 29/02, 63/07, 53/12,
56/13 i 121/16), Preporuci Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro, malih i
srednjih poduzeća. Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o promjeni
članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013.), (u
daljnjem tekstu: Uredba de minimis) i Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 ood 17. lipnja 2014. o
ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivim s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i
108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (Službeni list Europske unije L 187, 26.6.2014.)
kako slijedi:

Kategorija poduzetnika: Broj radnika: Promet/poslovni
prihod:

Ukupna aktiva:

Srednji poduzetnici 50-249 < e 50 mil. < e 43 mil.
Mali poduzetnici 10-49 < e 10 mil. < e 10 mil.
Mikro poduzetnici 1-9 < e 2 mil. < e 2 mil.



I, to: obrti, trgovačka društva, zadruge i profitne ustanove sukladno zakonskoj definiciji

Pilikom podnošenja zahtjeva korisnici moraju zadovoljiti i sljedeće uvjete:
-  tijekom 2021. godine sklopljen Ugovorni odnos s HAMAG BICRO za korištenje jednog od
Investicijskih zajmova (ESIF mikro i mali zajmovi te mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj) ili
Zajmova za obrtna sredstva (ESIF mikro zajmovi, COVID-19 zajmovi i mikro zajmovi za obrtna
sredstva za ruralni razvoj) ili su u posupku ostvarenja
- biti registrirani sa sjedištem na području Sisačko-moslavačke županije i posluju na području
Sisačko-moslavačke županije
- pozitivno poslovati u prethodnoj godini
- imaju podmirene obveze prema državi
- nisu imali blokadu poslovnog računa dužu od 30 dana u proteklih  šest mjeseci do
podnošenja zahtjeva
- od njih nije zatražen povrat niti su u postupku povrata državnih potpora ili potpora male
vrijednosti
- nisu primili potporu u obliku subvencije, bespovratne potpore, povoljnog kredita, leasinga ili
jamstva iz nacionalnog/ EU izvora, čime bi maksimalno dozvoljen intenzitet potpore bio premašen
(Uredba o potporama male vrijednosti i Uredba o općem skupnom izuzeću – GBER)
- nisu društvo u poteškoćama kako je definirano pravilima o državnim potporama (Uredba
Komisije EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014.) što uključuje da za njih nije podnesen prijedlog za
otvaranje predstečajnoj ili stečajnog postupka odnosno da za njih nije donesena odluka o
pokretanju postupka prisilne likvidacije ili odluka o poništenju ili ukidanju rješenja kojim im je dano
odobrenje za rad

Od ove potpore izuzimaju se:

Poduzetnici čija osnovna djelatnost (iz relevantnog registra) je iz jednog od sljedećih područja nisu
prihvatljivi za financiranje čak niti u slučajevima u kojima ulažu u neku od prihvatljivih djelatnosti:

a) Sektori isključeni člancima 1. i 13. Uredbe o općem skupnom izuzeću (GBER) i člankom 1.
Uredbe o potporama male vrijednosti

 ribarstvo i akvakultura
 primarna poljoprivredna proizvodnja
 prerada i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda u slučajevima navedenim u
članku 1. stavku 3. točki c) GBER-a
 rudnici ugljena
 čelik, brodogradnja, umjetna vlakna, promet nabava vozila za cestovni prijevoz
tereta poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu;  i
povezana infrastruktura, proizvodnja i distribucija energije te energetska infrastruktura

b) Duhan i destilirana alkoholna pića. Proizvodnja duhana i destiliranih alkoholnih pića te
povezanih proizvoda i trgovina njima
c) Proizvodnja oružja i streljiva te trgovina njima.
d) Kasina i slična poduzeća
e) Isključivo financijske aktivnosti ili projekti u području nekretnina koji se provode kao
aktivnost financijskog ulaganja
f) Ograničenja u informatičkom sektoru: istraživanje, razvoj ili aplikacije povezane s
elektroničkim podatkovnim programima ili rješenjima kojima:
se podupiru sve aktivnosti uključene u ograničene sektore iz prethodnih točaka (a) do (d), igre
na sreću ili kasina na internetu, pornografija i sl.,

4. FOND I  NAMJENA SREDSTAVA

Subvencija se odnosi na isplatu jednokratne financijske pomoći na godišnjoj razini za čitavo
vrijeme trajanja ugovornog odnosa korisnika i HAMAG BICRO-a. Podnositelju zahtjevu bit će



subvencionirane kamate temeljen odobrenog zajma u HAMAG BICOR-u, odnosno bit će im
isplaćen jednokratni godišnji iznos ostatka kamatnih stopa do nule. Iznos subvencije odredit će se
prema visini odobrenog kredita te vremenskom razdoblju korištenja istog.

5. INTENZITET I IZNOS POTPORE

Subvencija se odnosi na isplatu jednokratne financijske pomoći na godišnjoj razini za čitavo
vrijeme trajanja ugovornog odnosa korisnika i HAMAG BICRO-a.

Pojedinačna visina potpore određuje se obzirom na visinu kamatne stope iz Ugovora korisnika i
HAMAG BICRO-a, iznosa zajma te vremenu otplate istog i usklađuje se s ukupnim raspoloživim
sredstvima proračuna.

6. NAČIN PROVEDBE PROJEKTA

Sisačko-moslavačka županija objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva po Projektu
„Subvencije kamata temljem odobrenih zajmova HAMAG BICRO-a" za 2021. godinu na službenim
stranicama Sisačko-moslavačke županije, www.smz.hr i traje do 15.12.2021. godine od dana
objave. Prilikom podnošenja zahtjeva podnositelj se mora upoznati i postupiti prema Uputama za
prijavitelje za provedbu ovog Projekta.

Župan imenuje Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za podnošenje zahtjeva po Projektu  
„Subvencije kamata temljem odobrenih zajmova HAMAG BICRO-a" za 2021. godinu (u daljem
tekstu: Povjerenstvo). Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj obavlja sve
administrativne tehničke poslove za Povjerenstvo (administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti
podnesenog zahtjeva), a Povjerenstvo provodi ocjenu kvalitete zaprimljenih zahtjeva i upućuje
prijedlog odluke Županu na razmatranje i usvajanje.

Župan donosi Odluku o dodijeli sredstava po navedenom Projektu na prijedlog Povjerenstva.
Po donošenju Odluke o dodijeli sredstava po navedenom Projektu Upravni odjel za gospodarstvo,
poljoprivredu i ruralni razvoj ima obvezu pismeno izvijestiti primatelja potpore o visini i namjeni
potpore.
Korisnik bespovratne potpore sa Sisačko-moslavačkom županijom potpisuje Ugovor o dodijeli
bespovratnih sredstava kojim se uređuju međusobna prava i obveze.
Prije potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratne potpore primatelj potpore dužan je dostaviti
Županiji bjanko zadužnicu na propisani prvi veći iznos odobrenih sredstava solemniziranu od
strane javnog bilježnika. Ukoliko korisnik potpore ne dostavi bjanko zadužnicu smatrat će se da je
odustao od dodijeljene bespovratne potpore.

Temeljem potpisanog Ugovora slijedi isplata bespovratne potpore.

7. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Svi podnositelji zahtjeva dostavljaju sljedeću dokumentaciju:
1. sklopljen Ugovor s HAMAG BICRO o korištenju Investicijskih zajmova ili Zajmova za obrtna
sredstva tijekom 2021. godine s pripadajućim otplatnim planom
2. Ispunjen obrazac zahtjeva (Obrazac HB/2021)
3. Ispunjeni obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti (Obrazac PMV)
4. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, ne stariju od 30 dana od dana
podnošenja zahtjeva
5. Skupna izjava (obrazac SI)
6. Presliku obrasca JOPPD, stranica A za prethodni mjesec i preslika elektroničke potvrde o
zaprimanju obrasca od Porezne uprave



7. Karton deponiranih potpisa

Obrti dostavljaju i:
1. Izvadak iz obrtnog registra ne stariji od 30 dana od dana podnošenja  
2. BON 2 ili SOL 2, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva
3. Preslik ovjerene Prijave poreza na dohodak za prethodnu  godinu s popisom dugotrajne
imovine ili Prijavu poreza na dobit za prethodnu godinu, sa Bilancom, Računom dobiti i gubitka te
Dopunskim podacima, te preslika elektroničke potvrde zaprimanja obrasca od Porezne uprave

Trgovačka društva dostavljaju i:
1. Izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda ne stariji od 30 dana od dana podnošenja
zahtjeva
2. BON PLUS (ili BON 1) ili BON 2 (ili SOL 2) ne stariji od 30 dana od dana podnošenja
zahtjeva
3. Preslika prijave poreza na dobit za prethodnu godinu sa Bilancom/ Račun dobiti i gubitka te
Dopunski podaci i preslika elektroničke potvrde zaprimanja obrasca od Porezne uprave

Ostala dokumentacija koju popunjavaju samo podnositelji zahtjeva koji imaju status povezanog
subjekata:

1. Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba (Obrazac PO)
2. Dokaze da povezane osobe nemaju duga prema državi, da pozitivno posluju i da im žiro
račun nije u blokadi

Sva dokumentacija može biti u presliku a Izvadci iz Sudskog ili Obrtnog registra mogu biti s
interneta.
Po potrebi Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj  može zatražiti i dodatnu
dokumentaciju i/ili obrazloženje.

Zahtjevi podneseni van roka neće se razmatrati.

8. PROVJERA ZAHTJEVA

Pristigli zahtjevi provjeravat će se sukladno obrascu za administrativnu provjeru i provjeru
prihvatljivosti i u slučaju bilo kojeg odgovora „NE“ biti će odbačeni te se neće uzimati u obzir za
dodjelu potpore.
Prihvatljivi zahtjevi će se bodovati temeljem  kriterija koji se nalaze u Uputama za prijavitelje.

9. DODJELA SREDSTAVA

Svi zahtjevi koji su zadovoljili administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti bit će razmatrani po
redoslijedu zaprimanja.

U okviru svih natječaja/javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava koje provodi Upravni odjel
za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj, svakom pojedinačnom podnositelju prijave mogu se
dodijeliti najviše dvije potpore uz potpore po Projektu Poduzetnički krediti - 2018. nastavak
provedbe u 2020. godini.

10. OBVEZE KORISNIKA POTPORE

Korisnik potpore mora utrošiti potporu namjenski  kako je naveo u Zahtjevu za Javni poziv po
Projektu (obrazac - HB/2021) odnosno Ugovoru o dodjeli bespovratne potpore.



Dobivena sredstva potpore korisnik treba pravdati najkasnije do 31.1. tekuće godine za prethodnu
godinu te Upravnom odjelu  dostaviti sljedeće:

- pisano izvješće (obrazac izvješće IZVHB/2021) 
- izvode s bankovnog transakcijskog računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje ostatka
kamatnih stopa do nule za potrebe korištenja HAMAG BICRO Investicijskih zajmova i Zajmova za
obrtna sredstva

Na zahtjev Županije korisnik je dužan dostaviti  dodatnu naknadno traženu dokumentaciju te
omogućiti uvid na licu mjesta.

Financijski dokumenti kojima se dokazuje namjensko korištenje sredstava moraju biti iz tekuće
godine i odnositi se na troškove iste vrste i namjene kako je navedeno u zahtjevu.

Ukoliko zbog objektivnih razloga korisnik sredstava potpore  želi promijeniti namjenu potpore za to
treba dobiti prethodnu pismenu suglasnost Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i
ruralni razvoj.

Financijska dokumentacija odnosno računi kojim se dokazuje namjensko korištenje sredstava
potpore ne smiju se koristiti za pravdanje drugih potpora koje dodjeljuje Sisačko-moslavačka
županija i ostali davatelji državnih potpora.

Nalog za plaćanje, kompenzacija i cesija ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju.

11. KONTROLA UTROŠENIH SREDSTAVA

U svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja sredstava Upravni odjel za gospodarstvo,
poljoprivredu i ruralni razvoj ovlašten je izvršiti provjeru korištenja odobrenih sredstava obilaskom
korisnika i njegovih poslovnih objekata te uvidom u dokumentaciju na temelju koje je ostvarena
potpora.

Korisnici kod kojih se prilikom kontrole utvrdi nenamjensko trošenje sredstava biti će dužni vratiti
dodijeljena sredstva.
Ukoliko korisnici ne izvrše sve obveze preuzete Ugovorom o dodijeli bespovratne potpore odnosno
ovim Projektom i dokumentacijom koja je sastavni dio istog ili ne izvrše povrat nenamjenski
odnosno neopravdano iskorištenih sredstava, Sisačko-moslavačka županija ima pravo podnijeti
bjanko zadužnicu na prisilnu naplatu dodijeljene potpore.

Akte kojima se nalaže povrat sredstava zbog povrede uvjeta korištenja sredstava potpore donosi
župan.

12. ZAVRŠNE ODREDBE

Javni poziv po ovom Projektu biti će  otvoren do 15.12.2021. godine od dana objave na web
stranici Sisačko – moslavačke županije.

Za provedbu ovog Projekta  zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni 
razvoj Sisačko-moslavačke županije.




