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Predmet: Državna potpora SA.59888 (2020/N) – Hrvatska  
Produljenje valjanosti karte regionalnih potpora za Hrvatsku za 
razdoblje 2014.–2020. do 31. prosinca 2021. 

Vaša Ekscelencijo,  

1. POSTUPAK 

(1) Odlukom od 11. lipnja 2014. Komisija je odobrila kartu regionalnih potpora za 
Hrvatsku za razdoblje 2014.–2020. (SA.386681), koja se primjenjuje od 1. srpnja 
2014. do 31. prosinca 2020. U skladu s točkom 179. Smjernica za regionalne 
državne potpore za razdoblje 2014.–2020. („Smjernice za razdoblje 2014.–
2020.”)2, odobrena karta regionalnih potpora objavljena je u Službenom listu 
Europske unije i smatra se sastavnim dijelom Smjernica za razdoblje 2014.–2020. 

(2) Komisija je 2. srpnja 2020. izmijenila Smjernice za razdoblje 2014.–2020. i 
produljila njihovu valjanost do 31. prosinca 2021.3 Na temelju točke 178.a 
izmijenjenih Smjernica za razdoblje 2014.–2020. Komisija je pozvala države 

                                                 
1  SA.38668 Karta regionalnih potpora za Hrvatsku (2014.–2020.), SL C 233, 18.7.2014., str. 29.  
2  SL C 209, 23.7.2013., str. 1. 
3  Komunikacija Komisije o produljenju i izmjenama Smjernica za regionalne potpore za 2014.–2020., 

Smjernica o državnim potporama za promicanje rizičnih financijskih ulaganja, Smjernica o državnim 
potporama za zaštitu okoliša i energiju za razdoblje 2014.–2020., Smjernica o državnim potporama za 
sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama, Komunikacije Komisije „Kriteriji 
za analizu jesu li državne potpore za promicanje provedbe važnih projekata od zajedničkog europskog 
interesa spojive s unutarnjim tržištem”, Komunikacije Komisije „Okvir Zajednice za državne potpore 
za istraživanje i razvoj i inovacije” i Komunikacije Komisije državama članicama o primjeni članaka 
107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na kratkoročno osiguranje izvoznih kredita, SL 
C 224, 8.7.2020., str. 2.–4. 
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članice da je do 1. rujna 2020. obavijeste namjeravaju li produljiti valjanost svojih 
nacionalnih karata regionalnih potpora. 

(3) Hrvatska je podnijela elektroničku prijavu produljenja svoje karte regionalnih 
potpora za razdoblje 2014.–2020., koju je Komisija zaprimila 1. prosinca 2020. 

2. OPIS IZMJENE 

(4) Cilj je predložene izmjene produljenje razdoblja primjene karte regionalnih 
potpora za Hrvatsku za razdoblje 2014.–2020., kako je odobrena 11. lipnja 2014., 
do uključivo 31. prosinca 2021. bez ikakvih drugih promjena uvjeta i obveza 
sadržanih u Odluci Komisije o odobrenju karte regionalnih potpora za Hrvatsku 
za razdoblje 2014.–2020. 

3. OCJENA 

(5) Komisija ocjenjuje to produljenje na temelju Smjernica za razdoblje 2014.–2020., 
kako su izmijenjene 2. srpnja 2020.  

(6) Komisija napominje da se prijava odnosi samo na produljenje karte regionalnih 
potpora za Hrvatsku do uključivo 31. prosinca 2021. te da svi ostali uvjeti i 
obveze iz Odluke Komisije u predmetu SA.38668 od 11. lipnja 2014. kojom se 
odobrava karta regionalnih potpora za Hrvatsku na temelju Smjernica za 
razdoblje 2014.–2020. ostaju nepromijenjeni. Komisija nadalje napominje da 
intenziteti potpore navedeni za 2020. u Prilogu Odluci Komisije u predmetu 
SA.38668 od 11. lipnja 2014. ostaju nepromijenjeni za 2021. te da je produljenje 
karte do uključivo 31. prosinca 2021. u skladu s točkom 178.a Smjernica za 
razdoblje 2014.–2020. 

(7) Komisija stoga smatra da produljenje karte regionalnih potpora za Hrvatsku za 
razdoblje 2014.–2020. do uključivo 31. prosinca 2021. ispunjava kriterije 
spojivosti s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije jer ispunjava uvjete 
utvrđene Smjernicama za razdoblje 2014.–2020. i u skladu je s produljenim 
razdobljem njihove primjene koje je Komisija priopćila 2. srpnja 2020.4 Stoga 
karta regionalnih potpora za Hrvatsku za razdoblje 2014.–2020. vrijedi do 
uključivo 31. prosinca 2021.  

(8) Komisija podsjeća da su odluke na osnovi kojih Komisija donosi karte 
regionalnih potpora za svaku državu članicu sastavni dio smjernica o regionalnim 
državnim potporama. Donošenjem ove odluke Komisija dopunjuje Smjernice za 
razdoblje 2014.–2020.5 

4. ZAKLJUČAK 

Komisija je u skladu s tim zaključila da je produljenje karte regionalnih potpora za 
Hrvatsku do uključivo 31. prosinca 2021. u skladu s Ugovorom o funkcioniranju 
Europske unije. 

                                                 
4  Vidjeti bilješku 3. 
5  Točka 179. Smjernica za razdoblje 2014.–2020. 
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Komisija je odlučila objaviti ovu odluku 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.  

Sve zahtjeve koji se odnose na ovaj dopis treba poslati e-poštom na sljedeću adresu: 
European Commission,    
Directorate-General Competition    
State Aid Greffe    
B-1049 Brussels    
Stateaidgreffe@ec.europa.eu  

 

S poštovanjem  

Za Komisiju 

  
Margrethe VESTAGER  
Izvršna potpredsjednica 
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