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Predmet: Državna potpora SA.64581 (2021/N) – Hrvatska  

 Karta regionalnih potpora za Hrvatsku (1. siječnja 2022.–

31. prosinca 2027.) 

 

Vaša Ekscelencijo, 

1. POSTUPAK 

(1) Komisija je 19. travnja 2021. donijela Smjernice za regionalne državne potpore1 

koje će upotrijebiti za ocjenu spojivosti svih regionalnih potpora koje se moraju 

prijaviti i koje su dodijeljene ili se namjeravaju dodijeliti nakon 31. prosinca 

2021. (dalje u tekstu „Smjernice”). U skladu s točkom 189. Smjernica, svaka bi 

država članica Komisiji trebala prijaviti jedinstvenu kartu regionalnih potpora 

koja se primjenjuje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2027. Sve odobrene karte 

regionalnih potpora objavit će se u Službenom listu Europske unije (sažeti podaci) 

i na internetskim stranicama Glavne uprave za tržišno natjecanje2 (cjeloviti tekst) 

i bit će sastavni dio Smjernica. 

(2) Elektroničkom obavijesti od 26. kolovoza 2021., koju je Komisija evidentirala 

istog dana (2021/090268), hrvatska su tijela u skladu s postupkom iz članka 108. 

stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (dalje u tekstu „UFEU”) 

dostavila prijedlog karte regionalnih potpora Hrvatske koja se primjenjuje od 

1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2027. 

                                                 
1  SL C 153, 29.4.2021., str. 1. 

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

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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(3) Komisija je 27. rujna 2021. zatražila dodatne informacije (2021/6512406), koje su 

hrvatska tijela dostavila 15. listopada 2021. (2021/7201797). 

2. OPIS PRIJAVLJENE KARTE REGIONALNIH POTPORA  

(4) Državno područje Hrvatske sastoji se od četiri regije na razini NUTS 2. U skladu 

s Prilogom I. Smjernicama tri od te četiri regije na razini NUTS 2 prihvatljive su 

za potporu u skladu s člankom 107. stavkom 3. točkom (a) UFEU-a (dalje u 

tekstu područja „a”), a jedna je prihvatljiva na temelju članka 107. stavka 3. 

točke (c) UFEU-a (područje „c”). 

2.1. Predložena područja „a” 

(5) Hrvatska tijela u prijavi predlažu da se u skladu s odstupanjem iz članka 107. 

stavka 3. točke (a) UFEU-a regijama na razini NUTS 2 HR02 Panonska Hrvatska, 

HR03 Jadranska Hrvatska i HR06 Sjeverna Hrvatska pruži pomoć kao područjima 

„a” u razdoblju od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2027.  

(6) Hrvatska tijela predlažu primjenu maksimalnog intenziteta potpore za velika 

poduzeća koji iznosi 50 % u regijama HR02 Panonska Hrvatska i HR06 Sjeverna 

Hrvatska te 40 % u regiji HR03 Jadranska Hrvatska tijekom cijelog razdoblja od 

1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2027. 

2.2. Rijetko naseljeno područje 

(7) Hrvatska tijela u prijavi predlažu i da se regija na razini NUTS 3 HR032 Ličko-

senjska županija, s 8,5 stanovnika po km2 (na temelju Eurostatovih podataka o 

gustoći naseljenosti za 2018.), odredi kao rijetko naseljeno područje u skladu s 

točkom 160. Smjernica. 

2.3. Predloženo područje „c” 

(8) Hrvatska tijela u prijavi predlažu da se u skladu s odstupanjem iz članka 107. 

stavka 3. točke (c) UFEU-a regiji na razini NUTS 2 HR05 Grad Zagreb pruži 

pomoć kao unaprijed definiranom području „c” u razdoblju od 1. siječnja 2022. 

do 31. prosinca 2027. Regija na razini NUTS 2 HR05 Grad Zagreb sastoji se od 

samo jedne regije na razini NUTS 3, HR050 Grad Zagreb i određena je kao 

područje „a” na karti regionalnih potpora Hrvatske za razdoblje 2017.–2020. i 

stoga je prijavljena kao unaprijed definirano područje „c” u razdoblju 2022.–

2027. 

(9) Hrvatska tijela u primjeni točke 183. Smjernica potvrđuju maksimalni intenzitet 

potpore od 20 % za velika poduzeća u regiji na razini NUTS 2 HR05 Grad Zagreb 

za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2024. i 15 % u primjeni točke 

182. podtočke 2. Smjernica za razdoblje od 1. siječnja 2025. do 

31. prosinca 2027.  

(10) Međutim, za primjenu točke 184. Smjernica hrvatska tijela predlažu povećanje 

tog maksimalnog intenziteta potpore jer na razini NUTS 3 HR050 Grad Zagreb 

graniči s područjem „a” regije HR02 Panonska Hrvatska. Na temelju toga 

predlažu primjenu intenziteta potpore od 35 % tijekom cijelog razdoblja od 

1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2027. 
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2.4. Maksimalni intenziteti potpore za male i srednje poduzetnike  

(11) Hrvatska tijela u prijavi predlažu da se maksimalni intenziteti potpore za velika 

poduzeća povećaju za 10 postotnih bodova za srednja poduzeća i za 20 postotnih 

bodova za mala poduzeća za njihova početna ulaganja s prihvatljivim troškovima 

do 50 milijuna EUR. 

3. OCJENA  

3.1. Predložena područja „a” i predloženi maksimalni intenziteti potpore 

(12) U skladu s točkom 158. Smjernica, regije na razini NUTS 2 čiji je bruto domaći 

proizvod (BDP) po stanovniku manji ili jednak 75 % prosjeka EU-27 ispunjavaju 

uvjete iz članka 107. stavka 3. točke (a) UFEU-a. Područja koja su hrvatska 

nadležna tijela predložila kao područja „a” za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 

31. prosinca 2027. jesu sljedeće regije na razini NUTS 2: HR02 Panonska 

Hrvatska, s BDP-om po stanovniku od 41,58 % prosjeka EU-27, HR03 Jadranska 

Hrvatska, s BDP-om po stanovniku 60,33 % prosjeka EU-27 i HR06 Sjeverna 

Hrvatska, s BDP-om po stanovniku od 48,43 % prosjeka EU-27. Stoga ta područja 

ispunjavaju uvjete iz članka 107. stavka 3. točke (a) UFEU-a.  

(13) U točki 179. Smjernica predviđeno je da najveći intenzitet potpore za velika 

poduzeća u područjima „a”, u kojima je BDP po stanovniku jednak ili manji od 

55 % prosjeka EU-27, ne smije premašiti 50 % bruto ekvivalenta potpore. U 

područjima „a” s BDP-om po stanovniku većim od 55 % i manjim od ili jednakim 

65 % prosjeka EU-27 intenzitet potpore za velika poduzeća ne smije premašiti 

40 %. 

(14) Hrvatska tijela za regije HR02 Panonska Hrvatska i HR06 Sjeverna Hrvatska 

predlažu maksimalni intenzitet potpore za velika poduzeća od 50 %. Hrvatska 

tijela za regiju HR03 Jadranska Hrvatska predlažu maksimalni intenzitet potpore 

za velika poduzeća od 40 %. Uzimajući u obzir BDP po stanovniku za svako od 

tih područja „a”, tj. 41,58 %, 48,43 % i 60,33 % prosjeka EU-27, predloženi 

intenziteti u skladu su s odredbama Smjernica. 

(15) Hrvatska tijela predlažu i da se regija HR032 Ličko-senjska županija na razini 

NUTS 3 odredi kao rijetko naseljeno područje. U točki 160. Smjernica 

predviđeno je da se neka od prihvatljivih područja „a” iz Priloga I. Smjernicama 

također smatraju rijetko naseljenim područjima u skladu s točkom 166. 

podtočkom 2. Budući da Ličko-senjska županija ima manje od 12,5 stanovnika po 

km2, može se odrediti kao rijetko naseljeno područje u skladu s točkom 160. i 

točkom 166. podtočkom 2. Smjernica. 

3.2. Predloženo unaprijed definirano područje „c” i predloženi 

maksimalni intenzitet potpore 

(16) U skladu s točkom 164. Smjernica Komisija smatra da države članice moraju 

imati dostatan udio područja „c” da bi kao područja „c” mogla odrediti područja  
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koja su na karti regionalnih potpora u razdoblju 2017.–2020. bila područja „a”, ali 

više ne ispunjavaju uvjete za područja „a”. U Prilogu I. Smjernicama potvrđuje se 

da je regija na razini NUTS 2 HR05 Grad Zagreb bila područje „a” u razdoblju 

2017.–2020. te stoga ispunjava uvjete iz članka 107. stavka 3. točke (c) UFEU-a. 

(17) U skladu s točkom 184. Smjernica, ako područje „c” graniči s područjem „a”, 

intenziteti potpore utvrđeni u regijama na razini NUTS 3 ili njihovim dijelovima 

unutar tog područja „c” mogu se povećati prema potrebi tako da razlika u 

intenzitetu potpore između ta dva područja ne bude veća od 15 postotnih bodova. 

Regija na razini NUTS 2 HR05 Grad Zagreb sastoji se samo od regije na razini 

NUTS 3 HR050 Grad Zagreb jer regija NUTS 2 nije dalje podijeljena. HR050 

Grad Zagreb susjedno je područje regiji HR02 Panonska Hrvatska. Maksimalni 

intenzitet potpore u području „a” regije HR02 Panonska Hrvatska iznosi 50 % u 

razdoblju od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2027. Stoga se maksimalni 

intenzitet potpore za velika poduzeća u Gradu Zagrebu može povećati na 35 %. 

3.3. Povećani intenziteti potpore za mala i srednja poduzeća 

(18) U skladu s točkom 186. Smjernica najveći intenziteti potpora za velika poduzeća 

mogu se povećati za najviše 20 postotnih bodova za mala poduzeća ili za najviše 

10 postotnih bodova za srednja poduzeća. Međutim, povećani maksimalni 

intenziteti potpora za MSP-ove neće se primjenjivati na potpore dodijeljene 

velikim projektima ulaganja u smislu točke 19. podtočke 18. Smjernica. 

3.4. Ostale obveze hrvatskih nadležnih tijela 

(19) Komisija prima na znanje da su se hrvatska tijela u prijavi obvezala na sljedeće: 

(a) Hrvatska 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 tijela potvrdila su da će sve regionalne potpore za ulaganja biti u 

skladu s maksimalnim intenzitetima potpora za predmetnu regiju kako su 

određeni na karti regionalnih potpora koju je Komisija odobrila i objavila. 

(c) Hrvatska tijela potvrdila su da će se u slučaju velikih projekata ulaganja 

(kako su definirani u točki 19. podtočki 18. Smjernica) gornje granice 

potpora predmetne regije kako su određene na karti regionalnih potpora 

koju je Komisija odobrila i objavila prilagoditi u skladu s formulom iz 

točke 19. podtočke 3. Smjernica. 

3.5. Opći zaključak 

(20) S obzirom na prethodno navedeno, Komisija smatra da je karta hrvatskih 

regionalnih potpora dostavljena za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 

2027. u skladu sa Smjernicama. 
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4. ZAKLJUČAK 

(21) Komisija je stoga odlučila: 

– odobriti kartu regionalnih potpora Hrvatske iz Priloga za razdoblje od 

1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2027. jer ispunjava uvjete utvrđene u 

Smjernicama o regionalnoj državnoj potpori donesene 19. travnja 2021.  

– Cijeli tekst ovog dopisa na izvornom jeziku bit će objavljen na sljedećoj 

internetskoj stranici:  

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

S poštovanjem  

Za Komisiju 

Margrethe VESTAGER  

Izvršna potpredsjednica  

 

 

 

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


 

 

PRILOG odluci u predmetu SA.64581 (2021/N) 

Smjernice za regionalne državne potpore 

(SL C 153, 29.4.2021., str. 1.) 

HRVATSKA – Karta regionalnih potpora koja se primjenjuje od 1.1.2022. do 

31.12.2027. 

Oznaka 

zone 

Naziv zone Maksimalni intenziteti potpora 

primjenjivi na regionalne 

potpore koje se dodjeljuju 

velikim poduzećima3 

Područja „a” 

Oznaka 

NUTS 

Naziv regije NUTS Maksimalni intenzitet potpore 

(velika poduzeća) 

1.1.2022.–31.12.2027. 

HR02 Panonska Hrvatska 

HR021 Bjelovarsko-bilogorska županija 50 % 

HR022 Virovitičko-podravska županija 50 % 

HR023 Požeško-slavonska županija 50 % 

HR024 Brodsko-posavska županija 50 % 

HR025 Osječko-baranjska županija 50 % 

HR026 Vukovarsko-srijemska županija 50 % 

HR027 Karlovačka županija 50 % 

HR028 Sisačko-moslavačka županija 50 % 

HR03 Jadranska Hrvatska 

HR031 Primorsko-goranska županija 40 % 

HR032 Ličko-senjska županija (rijetko naseljeno područje) 40 % 

HR033 Zadarska županija 40 % 

HR034 Šibensko-kninska županija 40 % 

HR035 Splitsko-dalmatinska županija 40 % 

HR036 Istarska županija 40 % 

HR037 Dubrovačko-neretvanska županija 40 % 

HR06 Sjeverna Hrvatska 

HR061 Međimurska županija 50 % 

HR062 Varaždinska županija 50 % 

HR063 Koprivničko-križevačka županija 50 % 

HR064 Krapinsko-zagorska županija 50 % 

HR065 Zagrebačka županija 50 % 
  

                                                 
3   Za projekte ulaganja čiji prihvatljivi troškovi 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 velike projekte ulaganja maksimalni intenziteti potpore 

za velika poduzeća primjenjuju se i na srednja i mala poduzeća. Za velike projekte ulaganja taj 

maksimalni intenzitet potpore podliježe prilagodbi u skladu s točkom 19. podtočkom 3. Smjernica.  
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Unaprijed definirana područja „c” 

Oznaka 

NUTS 

Naziv regije NUTS Maksimalni intenzitet potpore 

(velika poduzeća) 

1.1.2022.–31.12.2027. 

HR05 Grad Zagreb 35 % 
 


