Na temelju članka 11. stavak 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva
(„Narodne novine“, broj 29/02,63/07,53/12,568/13,121/16) i članka 31. Statuta Grada
Vrbovca („Glasnik Grada Vrbovca“, broj 9/2021) Gradsko vijeće Grada Vrbovca na 3. sjednici,
održanoj 1. prosinca 2021. godine donijelo je
PROGRAM
potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu
za razdoblje 2022. – 2024. godine
I.

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Programom propisuju se mjere poticanja razvoja gospodarstva na području grada
Vrbovca (u daljnjem tekstu: Program).
Članak 2.
Provedba mjera iz ovog Programa predstavlja potporu male vrijednosti i obavlja se kroz
sustav potpora male vrijednosti utvrđenih Zakonom o državnim potporama („Narodne
novine“ broj 47/14,69/17), a u skladu s Uredbom Komisije (EU) broj 1407/2013 od 18. prosinca
2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju unije na de minimis potpore (SL
L 352, 24.12.2013.; u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) 1407/2013) te Uredbom Komisije
(EU) 2020/972 od 02. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina
produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih
prilagodbi (SL L 215, 07.07.2020.) i Uredbom Komisije (EU) broj 1408/2013 od 18. prosinca
2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de
minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24.12.2013; u daljnjem tekstu Uredba Komisije
(EU) 1408/2013), Uredbom Komisije (EU) broj 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe
Komisije (EU) broj 1408/2013. od prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o
funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L
51,22.2.2019).
Članak 3.
Grad Vrbovec, u cilju poticanja razvoja gospodarstva osigurat će, ovisno o
mogućnostima i stanju Proračuna godišnja financijska sredstva za slijedeće potpore:
1. Oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa
2. Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade
3. Sufinanciranje poduzetničke infrastrukture
4. Sufinanciranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti
poduzetnika početnika (start-up)
5. Sufinanciranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova
Europske Unije
6. Sufinanciranje troškova za nastup subjekta malog gospodarstva na
manifestacijama
7. Sufinanciranje troškova za nabavu opreme
8. Sufinanciranje kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama
9. Sufinanciranje troškova za novo zapošljavanje i samozapošljavanje
10. Sufinanciranje potpora poljoprivredi

Članak 4.
Potpore odnosno oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa i komunalne
naknade pod točkama 1. i 2. članka 3. stavka 1. regulirane su Odlukom o komunalnom
doprinosu, odnosno Odlukom o komunalnoj naknadi.
Postupak i uvjeti dodjele potpora pod točkama 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. članka 3. stavka
1. ovog Programa, propisuju se posebnim Pravilnicima koje donosi Gradonačelnik Grada
Vrbovca u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Programa.
Sufinanciranje potpora poljoprivredi pod točkom 10. članka 3. stavka 1., propisuje se
Programom potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2021. – 2024.
godine te pojedinačnim Pravilnicima koje donosi Gradonačelnik Grada Vrbovca u roku od 30
dana od dana stupanja na snagu ovog Programa.
II.

CILJEVI PROVOĐENJA PROGRAMA
Članak 5.

III.

Ciljevi ovog Programa su:
razvoj gospodarstva na području grada Vrbovec
poticanje investitora za dolazak u grad Vrbovec
proširenje postojećih gospodarskih kapaciteta i jačanje tržišne konkurentnosti
postojećih gospodarskih kapaciteta
poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja u gradu Vrbovcu
izgradnja poduzetničke infrastrukture u gradu Vrbovcu
poboljšanje uvjeta raspoloživosti korištenja EU sredstava
osnaživanje stočarstva na području grada Vrbovca
CILJANE SKUPINE POTPORA

Članak 6.
Ciljane skupine potpora iz ovog Programa su:
- Mikro, mali i srednji poduzetnici definirani Zakonom o poticanju razvoja malog
gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02,63/07,53/12,56/13 i 121/16) koji posluju
i imaju registrirano sjedište ili podružnicu na području grada Vrbovca, a obrtnici i fizičke
osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost slobodnog zanimanja prebivalište na
području grada Vrbovca ili čija je lokacija gospodarske aktivnosti na području grada
Vrbovca
- Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, sa
sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom (poljoprivredno zemljište, nasadi, stoka,
gospodarski objekti i sl.) na području grada Vrbovca.

IV.

POSTUPAK ODOBRAVANJA POTPORA

Članak 7.
Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na posebnom obrascu za prijavu na javni poziv,
ako nije drukčije propisano posebnim Pravilnikom odnosno Odlukom.
Zahtjeve, što je propisano posebnim Pravilnikom odnosno Odlukom razmatra, analizira
i odobrava Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje propisanih (formalnih) uvjeta prijava (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje Gradonačelnik.
Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća i do iskorištenja raspoloživih
proračunskih sredstava za tu namjenu, a najdulje do kraja tekuće godine ako drukčije nije
propisano posebnim Pravilnikom odnosno Odlukom.
Pojedinom korisniku može se na temelju ovog Programa odobriti najviše dvije vrste
potpora u istoj kalendarskoj godini.
Korisniku potpore sufinanciranja poduzetničke infrastrukture, sufinanciranja inicijalnih
troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika te kapitalne potpore za
nabavu opreme ista se može odobriti jednom u tri (3) godine.
Ograničenja dodjele potpora detaljnije se propisuju Odlukama i Pravilnicima
propisanim u točki 4. ovog Programa.
Grad Vrbovec prilikom dodjele potpore ima obvezu izvijestiti korisnika potpore da mu
je dodijeljena potpora, voditi evidenciju o dodijeljenim potporama po pojedinim korisnicima
te čuvati podatke o dodjeli istih.
V.

OBVEZE KORISNIKA POTPORE

Članak 8.
Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore Gradu Vrbovcu kontrolu
namjenskog utroška dobivene potpore.
Ukoliko je korisnik gradske potpore priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno
stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju, podnositelj zahtjeva
dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Grada Vrbovca te će biti isključen iz
svih gradskih potpora narednih 5 godina.
Korisnik sredstava obvezan je Gradu Vrbovcu vratiti sredstava po osnovi poticaja u
roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Vrbovca.
U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava iz stavka 3. ovog članka ili izvrši povrat
sredstava protekom roka iz stavka 3., na iznos potraživanja obračunat će se kamata po
eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke.
Stručnu, administrativnu i terensku kontrolu provodi Povjerenstvo ili nadležni upravni
odjel, sukladno odredbama posebnih Pravilnika.
VI.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.
Grad Vrbovec će investitorima omogućiti korištenje poduzetničke infrastrukture
aktivnim sudjelovanjem u međusobnom povezivanju i koordinaciji.

Članak 10.
Tijela Grada Vrbovca donijet će provedbene akte za provođenje mjera iz ovog
Programa. Nositelj potpora iz ovog Programa je upravni odjel nadležan za gospodarstvo.

Članak 11.
Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“, a
primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine.
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