Na temelju članka 4. Zakona o državnim potporama („Narodne novine“ broj
47/14) i članka 29. Statuta Općine Novo Virje („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 6/13), Općinsko vijeće Općine Novo Virje na svojoj 22.
sjednici održanoj 21. studenoga 2016. donijelo je
PROGRAM
potpora za sufinanciranje obrtnika i malih poduzetnika na području Općine
Novo Virje za 2016.godinu
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se mjere, kriteriji i postupak dodjele potpora male
vrijednosti za sufinanciranje obrtnika i malih poduzetnika na području općine Novo
Virje za 2016. godinu. (u daljnjem tekstu: Općina).
Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz
Proračuna Općine Novo Virje.
Članak 2.
Potpore za poticanje poduzetništva dodjeljuju se sukladno pravilima
sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni
članka 107. i 108. Ugovora o financiranju EU na deminis potpore (Službeni list EU L
353/1).

Članak 3.
Korisnici sredstava po ovom Programu mogu biti mali poduzetnici i obrtnici čija
su poduzeća i obrti registrirani sa sjedištem na području Općine, pod uvjetom da su
izmirili dospjele obveze prema zaposlenicima, te da su izmirili dospjele obveze prema
općinskom proračunu (porez na dohodak, porez na tvrtku, porez na promet
nekretnina, porez na potrošnju te komunalnu naknadu). Korisnici ne mogu biti
poduzetnici u sektoru ribarstva i akvakulture, poduzetnicima koji djeluju u primarnoj
proizvodnji poljoprivrednih proizvoda, te poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade
i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, osim ako im to nije primarna
djelatnost te potporu mogu ostvariti razdvajanjem djelatnosti ili troškova.
Članak 4.
Općina Novo Virje (u daljnjem tekstu: Općina) će dodjeljivati potporu de
minimis prema ovom Programu i to:
Mjera 1: Subvencija za potporu zaposlenosti
Članak 5.
Mjera 1.
Subvencija za potporu zaposlenosti
Sredstvima Proračuna u ukupnoj svoti 20.000,00 kuna subvencionirat će se
dio troškova zaposlenih radnika poduzetnicima i obrtnicima sa sjedištem na području

Općine Novo Virje, a u cilju pomaganja u očuvanju radnih mjesta i zadržavanja broja
zaposlenih radnika, kao i gospodarske aktivnosti Općine Novo Virje.
Subvencija za potporu zaposlenosti izračunava se na način da se sredstva
osigurana u Proračunu Općine podijele sa brojem prosječno zaposlenih kod obrtnika
i malih poduzetnika. Prosječan broj zaposlenih izračunava se na bazi
desetomjesečnog prosjeka kod tražioca subvencije koji se dobije kada se deset
JOPPD obrazaca podijele sa deset i zaokruži na puni broj na niže. Kod obrtnika se
dobiveni rezultat povećava za jedan (vlasnik obrta).
Kod sezonskih obrta prosječan proj zaposlenih izračunava se na bazi
šestomjesečnog prosjeka kod tražitelja subvencije koji se dobije kada se zbroj šest
JOPPD obrazaca podijeli sa deset i zaokruži na puni broj na niže. Dobiveni rezultat
povećava se za jedan (vlasnik obrta).
Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za subvenciju:
- izvadak o upisu u odgovarajući registar sa vidljivim sjedištem podnositelja
zahtjeva,
- fotokopije JOPPD obrazaca za razdoblje od 1. siječnja do 31. listopada
tekuće godine,
- potvrda Porezne uprave o nepostojanju poreznog duga ne starija od 30 dana
od dana podnošenja zahtjeva za subvenciju,
- izjava o korištenim potporama malih vrijednosti na ime poduzetničke
djelatnosti,
- izjava poduzetnika da li je povezan s ostalim poduzetnicima tako da čine
''jednog poduzetnika'',
- potvrda Općine o nepostojanju duga,
- preslika žiro računa/IBAN.
Članak 6.
Podnositelju zahtjeva odobrit će se potpora ukoliko isti ispunjava sve uvjete iz
ovog Programa. O dodjeli potpore podnositelj će biti obavješten.
Sukladno članku 3. Uredbe de minimis, ukupni iznos potpora male vrijednosti
koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR
odnosno 100.000,00 EUR za poduzetnike koji obavljaju cestovni prijevoz tereta,
tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine neovisno o vrsti, instrumentu i
razini davatelja potpore male vrijednosti.
Sukladno članku 6. Uredbe, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti
izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti koje su dodijeljene sukladno
Uredbi u prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini.
Sukladno članku 2. stavku 2. Uredbe, poduzetnik mora dostaviti i izjavu je li
povezan s ostalim poduzetnicima tako da čini „jednog poduzetnika“ te se potpore
poduzetnika koji čine „jednog poduzetnika“ zbrajaju za tekuću i prethodne dvije
godine te ona ne smije prelaziti iznos iz stavka 2. ovog članka.
Općina će objaviti javni poziv za dodjelu potpora iz ovog Programa putem
oglasne ploče i Internet stranice općine Novo Virje www.novo-virje.hr , u kojem će se
utvrditi postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpora s pripadajućom
dokumentacijom.
Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima do 15.12. 2016. godine.

Članak 7.
Stupanjem na snagu ovoga Programa prestaje važiti Odluka o sufinanciranju
obrtnika i malih poduzetnika na području Općine Novo Virje, KLASA: 311-01/1601/02, URBROJ: 2137/22-16-1, od 28. lipnja 2016. godine i Odluka o imenovanju
Komisije za provedbu Odluke o sufinanciranju obrtnika i malih poduzetnika na
području Općine Novo Virje, KLASA: 311-01/16-01/03, URBROJ: 2137/22-16-1, od
28. lipnja 2016. godine.
Članak 8.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja.
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