Temeljem članka 30. točka 2. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj
2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09., 2/13. i 4/18.), a u svezi s člankom 3.
Uredbe Komisije (EU) broj 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o
funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore ("Službeni list" Europske unije L 352/I od 24.
prosinca 2013. godine) i člankom 4. stavak 1. podstavak 3. te člankom 10. Zakona o državnim
potporama ("Narodne novine" broj 47/14. i 69/17.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je
na 19. sjednici 4. travnja 2019. godine

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o potporama
za poticanje razvoja poduzetništva na području
Osječko-baranjske županije

Članak 1.
Odluka o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Osječko-baranjske
županije ("Županijski glasnik" broj 8/14. i 7/18.) mijenja se i dopunjava prema odredbama ove
Odluke.
Članak 2.
U članku 2. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
"Iznimno, potpore se dodjeljuju i za troškove PDV-a pravnim i fizičkim osobama koje nisu u
sustavu PDV-a.".
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.
Članak 3.
U članku 6. stavku 1. iza točke 6. dodaju se točke 7. i 8. koje glase:
"7. potpore za učeničko poduzetništvo,
8. potpore klasterima i drugim oblicima udruživanja poduzetnika."
Članak 4.
U članku 9. stavku 1. riječ "planiranog" zamjenjuje se riječju "izvršenog".
Članak 5.
U članku 11. stavku 1. podstavak 5., članku 15. stavku 1. podstavak 3., članku 19. stavku 1.
podstavak 5., članku 23. stavku 1. podstavak 5. i članku 27. stavku 1. podstavak 4. mijenjaju se i glase:
"da su troškovi za namjenu za koju se traži potpora nastali u razdoblju od dana zatvaranja
javnog poziva za dodjelu predmetne potpore iz prethodne godine do dana podnošenja prijave u
tekućoj godini."

Članak 6.

-

Iza članka 27. dodaju se:
podnaslov "7. Potpora za učeničko poduzetništvo " i članci 27a., 27b., 27c. i 27d., te
podnaslov "8. Potpora klasterima i drugim oblicima udruživanja poduzetnika" i članci 27e.,
27f., 27g. i 27h, koji glase:

"7.

Potpora za učeničko poduzetništvo
Članak 27a.

Potpora za učeničko poduzetništvo dodjeljuje se za organizaciju radionica i drugih oblika
edukacije za učenike i studente u cilju poticanja cjeloživotnog učenja učenika i studenata, razvoja
poduzetničkih kompetencija i kulture poduzetništva, a osobito za:
organizaciju radionica i drugih oblika edukacije za učenike i studente,
tiskanje brošura, letaka i slično,
sudjelovanje na konferencijama, okruglim stolovima i slično,
druge oblike poticanja poduzetništva kod učenika i studenata.
Članak 27b.
Potpora iz članka 27a. ove Odluke iznosi do 100% opravdanih troškova, a najviše do iznosa
od 30.000,00 kuna.

-

Opravdanim troškovima za korištenje potpore iz članka 27a. ove Odluke smatraju se troškovi:
najma i zakupa prostora,
rada zaposlenika ukoliko su direktno vezani uz prijavljeni program, projekt ili aktivnost,
vanjskih suradnika,
izrade i prezentacije radnih materijala i proizvoda,
putni troškovi,
ostali troškovi provedbe programa, projekta ili aktivnosti.
Članak 27c.

Pravo prijave za korištenje potpore iz članka 27a. ove Odluke imaju poduzetničke potporne
institucije, stručno-poslovne organizacije (komore), udruge malog gospodarstva i poduzetništva,
znanstvene i obrazovne institucije te druge fizičke i pravne osobe.
Članak 27d.
Potpora iz članka 27a. dodjeljuju se pod uvjetima iz članka 5. ove Odluke i sljedećim
uvjetima:
da je podnositelj prijave registriran najmanje tri mjeseca do trenutka podnošenja prijave,
da podnositelj prijave ima najmanje jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini ili u
prethodnom mjesecu, ako se radi o poduzetniku početniku,
da je program, projekt ili aktivnost namijenjena učenicima i studentima s područja Županije u
cilju razvoja poticajnog okruženja za razvoj poduzetničkih kompetencija i razvoja kulture
poduzetništva,
da su troškovi za namjenu za koju se traži potpora nastali u razdoblju od 1. rujna tekuće
godine do 31. kolovoza iduće godine.
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8.

Potpora klasterima i drugim oblicima udruživanja poduzetnika
Članak 27e.

Potpora klasterima i drugim oblicima udruživanja ima za cilj povećanje regionalne i
industrijske konkurentnosti, povećanje izvoza, regionalni razvoj poduzetništva i dinamični rast regije,
a dodjeljuje se osobito za:
suradnju i druge aktivnosti postojećih klastera,
poticanje osnivanja novih klastera i drugih oblika povezivanja poduzetnika,
sudjelovanje na konferencijama, okruglim stolovima i slično,
tiskanje brošura, letaka i slično.
Članak 27f.
Potpora iz članka 27e. ove Odluke iznosi do 100% opravdanih troškova, a najviše do iznosa
od 35.000,00 kuna.

-

Opravdanim troškovima za korištenje potpore iz članka 27e. ove Odluke smatraju se troškovi:
najma i zakupa prostora,
kotizacije,
izrade i prezentacije promidžbenih materijala i proizvoda,
putni troškovi i troškovi smještaja,
ostali troškovi provedbe programa, projekta i aktivnosti.
Članak 27g.

Pravo prijave za korištenje potpore iz članka 27e. ove Odluke imaju klasteri i drugi oblici
udruživanja poduzetnika.
Članak 27h.
Potpora iz članka 27e. dodjeljuje se pod uvjetima iz članka 5. ove Odluke i sljedećim
uvjetima:
da je podnositelj prijave registriran najmanje tri mjeseca do trenutka podnošenja prijave,
da podnositelj prijave ima najmanje jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini ili u
prethodnom mjesecu, ako se radi o poduzetniku početniku,
da je program, projekt ili aktivnost usmjerena prema gospodarskom rastu i razvoju te
konkurentnosti gospodarstva Županije,
da su troškovi za namjenu za koju se traži potpora nastali u tekućoj godini."
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku".
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