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Predmet: Državna potpora br. SA.38668 (2014/N) – Republika Hrvatska  
  Karta regionalnih potpora za Hrvatsku (2014. – 2020.) 
 

Poštovana,  

1. POSTUPAK 

(1) Dana 28. lipnja 2013. Komisija je donijela Smjernice za regionalne državne potpore za 
razdoblje 2014. – 2020.1 (dalje u tekstu „Smjernice”). U skladu sa stavkom 178. 
Smjernica, svaka bi država članica trebala obavijestiti Komisiju o jedinstvenoj karti 
regionalnih potpora koja će se primjenjivati od 1. srpnja 2014. do 31. prosinca 2020. U 
skladu sa stavkom 179. Smjernica, odobrena karta regionalnih potpora objavljuje se u 
Službenom listu Europske unije i čini sastavni dio Smjernica.   

(2) Elektroničkom obavijesti od 28. travnja 2014. koju je Komisija evidentirala istog dana 
(2014/046148) Hrvatska je u skladu s postupkom iz članka 108. stavka 3. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije (dalje u tekstu „UFEU”) dostavila prijedlog karte 
regionalnih potpora za Hrvatsku koja će se primjenjivati 1. srpnja 2014. do 31. 
prosinca 2020.  

2. OPIS PRIJAVLJENE KARTE REGIONALNIH POTPORA  

(3) U svojoj obavijesti hrvatska nadležna tijela predlažu prihvatljivost cijelog državnog 
područja za dodjelu regionalnih potpora od 1. srpnja 2014. do 31. prosinca 2020. u 
skladu s odstupanjem iz članka 107. stavka 3. točke (a) UFEU-a. 

                                                 
1 SL C 209, 23.07.2013., str. 1. 
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(4) Državno područje Hrvatske sastoji se od dvije regije NUTS 2 razine: Kontinentalne 
Hrvatske čiji BDP iznosi 61,67 % prosjeka EU-27 i Jadranske Hrvatske čiji BDP 
iznosi 60,00 % prosjeka EU-27.  

(5) Hrvatska nadležna tijela predlažu da se u razdoblju od 1. srpnja 2014. do 31. prosinca 
2020. primijeni najveći intenzitet potpore za početna ulaganja velikih poduzeća od 
25 % bruto ekvivalenta potpore u Kontinentalnoj Hrvatskoj i 35 % bruto ekvivalenta 
potpore u Jadranskoj Hrvatskoj. 

(6) Predloženi najveći intenziteti potpore predviđeni su za ulaganja velikih poduzeća i za 
projekte čiji prihvatljivi izdaci iznose manje od 50 milijuna EUR. Hrvatska nadležna 
tijela u svojoj obavijesti predlažu da se ti intenziteti povećaju za 10 postotnih bodova 
za srednja poduzeća odnosno za 20 postotnih bodova za mala poduzeća.2  

3. OCJENA  

3.1. Prijedlog primjene članka 107. stavka 3. točke (a) i najvećih intenziteta 
potpore 

(7) U skladu sa stavkom 150. Smjernica, regije NUTS 2 razine čiji je BDP po glavi 
stanovnika manji ili jednak 75 % prosjeka Unije ispunjavaju uvjete iz članka 107. 
stavka 3. točke (a) UFEU-a. Područja koja su hrvatska nadležna tijela predložila kao 
prihvatljiva za dodjelu regionalnih potpora na temelju članka 107. stavka 3. točke (a) 
UFEU-a u razdoblju od 1. srpnja 2014. do 31. prosinca 2020. čine dvije regije NUTS 2 
razine, tj. Kontinentalna Hrvatska s BDP-om od 61,67 % prosjeka EU-27 i Jadranska 
Hrvatska s BDP-om od 60,00 % prosjeka EU-27. Oba područja stoga ispunjavaju 
uvjete iz članka 107. stavka 3. točke (a) UFEU-a.  

(8) Stavkom 172. Smjernica predviđeno je određivanje najvećeg intenziteta potpora 
primjenjivog na područja „a” čiji BDP po glavi stanovnika iznosi od 45 % do 60 % 
prosjeka EU-27 u iznosu od 35 % bruto ekvivalenta potpore. Na područjima „a” čiji je 
BDP po glavi stanovnika veći od 60 % prosjeka EU-27 intenzitet potpora ne smije biti 
veći od 25 % bruto ekvivalenta potpore. 

(9) Hrvatska nadležna tijela predlažu najveći intenzitet potpore od 25 % bruto ekvivalenta 
potpore za Kontinentalnu Hrvatsku koji bi se primjenjivao na velika poduzeća u 
razdoblju od 1. srpnja 2014. do 31. prosinca 2020. Za područje Jadranske Hrvatske 
hrvatska nadležna tijela predlažu najveći intenzitet potpore od 35 % bruto ekvivalenta 
potpore. Uzimajući u obzir BDP po glavi stanovnika svake od tih regija kao područja 
„a”, tj. 61,67 % odnosno 60,00 % prosjeka EU-27, predloženi intenziteti u skladu su s 
odredbama Smjernica. 

(10) U skladu sa stavkom 177. Smjernica, najveći intenziteti potpora koji se primjenjuju na 
velika poduzeća mogu se povećati za 20 postotnih bodova za mala poduzeća ili za 10 
postotnih bodova za srednja poduzeća.  

                                                 
2  Kako je određeno u Prilogu Uredbi Komisije (EZ) br. 364/2004 od 25. veljače 2004 o izmjeni Uredbe (EZ) 

70/2001, SL L 63, 28.2.2004., str. 22. ili bilo kojoj uredbi koja je zamjenjuje. 
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(11) Hrvatska nadležna tijela potvrdila su da se povećani najveći intenziteti za mala i 
srednja poduzeća neće primjenjivati na potpore namijenjene velikim projektima 
ulaganja. 

3.2. Ostale obveze hrvatskih nadležnih tijela 

(12) Komisija je u obavijesti utvrdila da se hrvatska nadležna tijela obvezuju na sljedeće: 

(a)  Hrvatska nadležna tijela potvrdila su da će u skladu s člankom 108. stavkom 3. 
UFEU-a Komisiju obavijestiti o svim planovima za dodjelu regionalne 
potpore, u obliku programa potpore ili pojedinačne obavijesti, osim ako se 
primjenjuje uredba o skupnom izuzeću. 

(b)  Hrvatska nadležna tijela potvrdila su da će sve regionalne potpore za ulaganja 
biti u skladu s gornjim granicama potpora za predmetnu regiju kako su 
određene u karti regionalnih potpora koju je Komisija odobrila i objavila u 
Službenom listu Europske unije. 

(c)  Hrvatska nadležna tijela potvrdila su da će se u slučaju velikih projekata 
ulaganja (kako su određeni u stavku 20. podstavku 1. Smjernica) gornje 
granice potpora predmetne regije kako su određene u karti regionalnih potpora 
koje je Komisija odobrila i objavila prilagoditi u skladu s formulom iz stavka 
20. točke (c) Smjernica. 

(13) Komisija podsjeća da se najveći intenziteti potpora određeni u karti regionalnih 
potpora primjenjuju samo na ulaganja izvršena u sektorima obuhvaćenima područjem 
primjene Smjernica, kako je određeno u njihovu stavku 10. Konkretnije, te se gornje 
granice potpora primjenjuju na obradu i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda 
samo u mjeri koja je utvrđena u Smjernicama Zajednice za državne potpore u sektoru 
poljoprivrede i šumarstva3 ili u bilo kojim smjernicama koje ih zamjenjuju. 

3.3.  Opći zaključak: 

(14) S obzirom na prethodno navedeno, Komisija smatra da je karta regionalnih potpora 
koju je Hrvatska dostavila za razdoblje od 1. srpnja 2014. do 31. prosinca 2020. u 
skladu sa Smjernicama. 

4. ODLUKA 

(15) Komisija je stoga odlučila: 

- odobriti kartu regionalnih potpora Hrvatske iz Priloga za razdoblje od 1. srpnja 
2014. do 31. prosinca 2020. jer ispunjava uvjete utvrđene u Smjernicama o 
regionalnoj državnoj potpori za razdoblje 2014. – 2020.  

- objaviti kartu regionalnih potpora kao Prilog ovoj odluci u Službenom listu 
Europske unije. Cijeli tekst ovog dopisa na izvornom jeziku bit će objavljen na 
sljedećoj internetskoj stranici:  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

                                                 
3  SL C 319, 27.12.2006., str. 1. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Svi zahtjevi povezani s ovim dopisom šalju se preporučenom poštom ili telefaksom na adresu: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
State Aid Registry 
B-1049 Brussels 
Belgium 
Broj telefaksa: +32 2 29 61242 

 

S poštovanjem, 

za Komisiju 

 

 

Joaquín ALMUNIA 
potpredsjednik  
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PRILOG odluci u predmetu SA.38668 

Smjernice za regionalne državne potpore za razdoblje 2014. – 2020. 

(SL C 209, 23.7.2013., str. 1.) 
 

HRVATSKA – Karta regionalnih potpora koja se primjenjuje od 1. 7. 2014. do 
31. 12. 2020. 

 

Šifra zone Naziv zone Najveći intenziteti potpora primjenjivi na 
regionalne potpore koje se dodjeljuju 

velikim poduzećima1 

 

Područje iz članka 107. stavka 3. točke (a) 

 

Najveći intenzitet potpore 

(velika poduzeća) 

Oznaka 
NUTS 

Naziv regije NUTS 

1.7.2014. – 31.12.2020. 

HR03 Jadranska Hrvatska  

 

 

35 % bruto ekvivalenta potpore 

 

HR04 

 

 

Kontinentalna Hrvatska 25 % bruto ekvivalenta potpore 

 

                                                 
1  Za investicijske projekte čiji prihvatljivi izdaci nisu veći od 50 milijuna EUR ta se gornja granica povećava 

za 10 postotnih bodova za srednja poduzeća i 20 postotnih bodova za mala poduzeća kako je definirano u 
Preporuci Komisije od 6. svibnja 2003. u pogledu definicije mikro, malih i srednjih poduzeća (SL L 124, 
20.5.2003., str. 36.). Za investicijske projekte čiji su prihvatljivi izdaci veći od 50 milijuna EUR ta gornja 
granica podliježe prilagodbi u skladu sa stavkom 20. točkom (c) Smjernica o regionalnoj državnoj potpori za 
razdoblje 2014. – 2020.   
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