
 

 

Program treninga: Državne potpore i EU fondovi 
 

6.12.2022. godine 
 

9:30 – 9:45  Upoznavanje polaznika i predavača  

9:45 – 11:00 Državne potpore u širem kontekstu: razumijevanje pojma, definicija, 
elementi državnih potpora, primjeri 
 

• Interes Europske unije za zaštitom tržišnog natjecanja i jedinstvenog 
EU   tržišta; 

• Pravni oblik državnih potpora; 
• Definicija državnih potpora (koje su državne potpore zabranjene, a 

koje dopuštene te pod kojim uvjetima i na koji način su državne 
potpore dopuštene) i analiza elemenata; 

• Zakonom o državnim potporama i važeći pravilnici; 
• Smjernice politike državnih potpora Vlade RH za razdoblje 2022. - 

2024. 
11:00 – 11:15  Pauza 

11:15 – 13:00  Instrumenti za korištenje državnih potpora, kategorije državnih potpora  
 

• Horizontalne potpore - nosilac ostvarivanja pametnog i održivog 
gospodarskog rasta, primjeri, usporedba RH sa ostalima članicama 
EU, uloga HBOR-a, promjena trendova; 

• Sektorske/vertikalne potpore – primjeri, dominantne u RH - posljedica 
dosadašnjeg izostanka značajnijih strukturnih reformi gospodarstva ; 

• Regionalne državne potpore, pravna osnova, cilj, kontekst, vrste 
potpora i uvjeti dodjele, uloga Europskog parlamenta, Smjernice za 
regionalne državne potpore za razdoblje od 1. siječnja 2022., karta 
regionalnih potpora; 

• Državne potpore prema oblicima dodjele; 
• Državna jamstva kao instrument dodjele. 

 
13:00 – 14:00  Pauza za ručak 

14:00 – 15:00 Prijava potpore Europskoj komisiji, potpore izuzete od obveza prijave 
 

• Skupna izuzeća (Enabling  regulation i obilježja Općih pravila o 
skupnim izuzećima u području državnih potpora - Uredbe o skupnom 
izuzeću - GBER), posebni uvjeti; 

• Posljedice nepoštivanja pravila o potporama iz Uredbe o skupnom 
izuzeću (odnos Ministarstvo financija - SANI sustav obavještavanja 
EK o programima/pojedinačnim potporama), mogućnost ukidanja 
pogodnosti skupnog izuzeća, primjeri; 

• Tzv. State Aid model, pitanje iznosa sufinanciranja projekata javnog i 
privatnog sektora u kontekstu zaštite tržišnog natjecanja i državnih 
potpora te njihova važnost za prijavu projekata iz fondova EU. 
 



 

 

15:00 – 15:45 Dopuštene državne potpore: De minimis potpore, pojam poduzetnika i 
gospodarske djelatnosti, definiranje malog i srednjeg poduzetnika – 
primjeri 
 

• Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni 
članaka 107. i 108. Ugovora u funkcioniranju Europske unije na de 
minimis potpore; 

• Bitne značajke koje svaki davatelj potpore male vrijednosti mora uzeti 
u obzir; 

• Tko su davatelji potpore male vrijednosti i koje se obveze davatelja 
potpore male vrijednosti; 

• Obvezni sadržaj Programa/pojedinačna potpora male vrijednosti 
(opis namjene/ciljeva za koju/koje davatelj namjerava dodijeliti 
potpore male vrijednosti), transparentnost dodjele; 

• Primjeri konkretnih programa; 
• Elementi državne potpore u praksi Europskog suda i Europske komisije. 

15:45 – 16:15 Politika potpora u Europskoj uniji  u vrijeme financijske i ekonomske krize 
• Politika potpora prije krize; 
• Potpore u vrijeme financijske i ekonomske krize; 
• Potpore u Hrvatskoj u usporedbi s potporama EU. 

 
Reforma državnih potpora u Republici Hrvatskoj 

• Promjene propisa i pravila o potporama ; 
• Temeljne odrednice reforme politike državnih potpora; 
• Posljedice reforme potpora u EU za RH. 

16:15 – 16:30  Evaluacija i završetak programa 

 


