
Na temelju članka 14. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela
državne uprave (NN 93/16, 104/16, 116/18), članka 23. i 114. Zakona o proračunu (NN 87/08,
136/12, is/is), članka 6. Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja
Europskog socijalnoga fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi
s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta" (NN 107/14,23/15,129/15,15/17, 18/17), a u skladu
sa Zakonom o državnim potporama (NN 47/14, 69/17) te uzevši u obzir Ugovor o
funkcioniranja Europske unije (SLC 326, 26.10.2012.) (u daljnjem tekstu: Ugovor), Sporazum
o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i
investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020. usvojenog od strane
Europske komisije 30. listopada 2014., te Uredbu Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca
2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis
potpore (SL L 352,24.12.2013.), ministrica kulture donosi

Program dodjele potpora male vrijednosti za poticanje
socijalnog uključivanja putem medija

Članak 1.
Opće odredbe

1. Programom dodjele potpora male vrijednosti za poticanje socijalnog uključivanja putem
medija (u daljnjem tekstu: Program) uređuju se uvjeti i postupci dodjele potpora male
vrijednosti za projekte koji će se provoditi u okviru Operativnog programa Učinkoviti
ljudski potencijali 2014.-2020.(u daljnjem tekstu: OPUUP}, Investicijski prioritet 9.i -
Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog
sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti; Specifični cilj 9.Ll. Borba protiv siromaštva i
socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije
ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

2. Potpore temeljem ovog Programa dodjeljivat će Ministarstvo kulture putem javno
objavljenog poziva na dostavu projektnih prijedloga "Mediji zajednice - potpora socijalnom
uključivanju putem medija, faza I" (u daljnjem tekstu: Poziv).

3. Potpore iz ovog Programa dodjeljivati će se sukladno Uredbi Komisije (EU) 1407/2013 od
18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske
unije na de minimis potpore (u daljnjem tekstu: de minimis uredba').

Članak 2.
1. Temeljem ovog Programa, dodjeljivat će se potpore male vrijednosti s ciljem unaprjeđenja

kvalitete medijskog izvještavanja o ranjivim skupinama i podizanje razine javne svijesti o
njihovim pravima.

2. Temeljem OPUUP, u Državnom proračunu Republike Hrvatske (u daljem tekstu: Državni
proračun RH) iz Europskog socijalnog fonda u okviru Specifičnog cilja 9.Ll. za ovaj Poziv je
osigurano 12.750.000,00 HRK na izvoru 561, što iznosi 85% ukupne financijske alokacije
Poziva. Obavezan dio nacionalnog sufinanciranja od 15%, u iznosu od 2.250.000,00 HRK,
osigurat će Ministarstvo kulture iz Državnog proračuna RH na izvoru 12.

1 http://eur-lex.europa.eu!legal-content!HR!TXT!PDF!?uri=CELEX:32013R1408&from=HR



3. Potpore male vrijednosti će se dodjeljivati poduzetnicima u obliku bespovratnih novčanih
sredstava.

4. Potpore dodijeljene temeljem ovog Programa smatraju se transparentnim potporama u
smislu članka 4. de minimis Uredbe

5. Potpore iz stavka 1. ovog članka dodjeljivati će se jednom poduzetniku kako je definirano
u članku 3. točka 5) ovog Programa.

Članak 3.
Definicije

la potrebe ovog Programa primjenjuju se sljedeće definicije:
1) "mala i srednja poduzeća" ili "MSP - ovi" znači poduzeća koja ispunjavaju uvjete iz

Priloga I. Definicije MSP-ova iz Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014.od 17. lipnja 2014.
o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivih s unutarnjim tržištem u primjeni
članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26.06.2014.) (u daljnjem testu: Uredba o
skupnom izuzeću);

2) "poslovni nastan" znači da korisnik potpore mora imati poslovnu jedinicu ili
podružnicu u Republici Hrvatskoj u trenutku podnošenja prijave za dodjelu potpore;

3) "poduzetnik" znači svaki subjekt koji obavlja gospodarsku djelatnost bez obzira na
njegov pravni status ili način financiranja;

4) "program potpora" znači pravni akt na temelju kojeg se mogu, bez potrebe za daljnjim
provedbenim mjerama, dodjeljivati pojedinačne potpore poduzetnicima koji su
utvrđeni u aktu na općenit i apstraktan način te svaki akt na temelju kojeg se potpora
koja nije povezana s određenim projektom može dodijeliti jednom poduzetniku ili više
njih na neodređeno razdoblje i/ili u neodređenom iznosu;

5) "jedan poduzetnik" obuhvaća sva povezana društva ili grupu koja zadovoljava jedan
od sljedećih međusobnih odnosa:

a) jedan poduzetnik ima većinu glasačkih prava u drugom poduzetniku na temelju
dionica ili uloga u temeljnom kapitalu,

b) jedan poduzetnik ima pravo imenovati ili smijeniti člana ili više članova uprave i
nadzornog odbora drugog poduzetnika,

c) jedan poduzetnik ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugog poduzetnika
temeljem sklopljenog ugovora ili prema odredbama statuta ili osnivačkog ugovora,

d) jedan poduzetnik koje je dioničar ili član u drugom poduzetniku kontrolira samo
sukladno dogovoru s drugim dioničarima ili članovima tog poduzetnika, većinu
glasačkih prava dioničara ili članova tog poduzetnika;

6) "poljoprivredni proizvodi" znači proizvodi koji su navedeni u Prilogu I. Ugovora, osim
proizvoda ribarstva i akvakulture navedenih u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1379/2013
Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta
proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni Uredbe Vijeća (El) br. 1184/2006 i (El) br.
1224/2009 i stavljanje izvan snage Uredbe Vijeća (El) br. 104/2000 (SL L 354,
28.12.2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1379/2013),

7) "primarna poljoprivredna proizvodnja" znači proizvodnja proizvoda iz tla ili stočarstva
navedenih u Prilogu I. Ugovora bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila
priroda tih proizvoda;



-----

8) "prerada poljoprivrednih proizvoda II znači svi postupci prerade poljoprivrednog
proizvoda koji za ishod imaju proizvod koji je također poljoprivredni proizvod, osim u
poljoprivrednim djelatnostima potrebnim za pripremu životinjskog ili biljnog proizvoda
za prvu prodaju;

9) "stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda II znači držanje ili izlaganje s ciljem
prodaje, ponuda za prodaju, isporuka ili bilo koji drugi način stavljanja na tržište, osim
prve prodaje primarnog proizvođača preprodavačima ili prerađivačima te svih
aktivnosti kojima se proizvod priprema za takvu prvu prodaju; prodaja primarnog
proizvođača krajnjim potrošačima smatra se stavljanjem na tržište ako se odvija u
posebnim prostorima namijenjenima za tu svrhu;

10) "sektor ribarstva i akvakulture" znači sektor gospodarstva koji obuhvaća sve aktivnosti
proizvodnje, prerade i trženja proizvoda ribarstva i akvakulture sukladno Uredbi (EU)
br. 1379/2013, uz iznimku potpora za usavršavanje, potpora za inovacije za MSP-ove i
potpora za radnike u nepovoljnom položaju i radnike s invaliditetom;

11) "datum dodjele potpore" znači datum na koji je temeljem nacionalnog prava korisniku
dodijeljeno zakonsko pravo na primanje potpore;

12) "intenzitet potpore" znači bruto iznos potpore izražen kao postotak prihvatljivih
troškova, prije odbitka poreza ili drugih naknada.

Članak 4.
Područje primjene

1. Potpore male vrijednosti dodjeljivat će se za pokrivanje svih troškova projekta koji će se
financirati u okviru Poziva s ciljem unaprjeđenja kvalitete medijskog izvještavanja o
ranjivim skupinama i podizanje razine javne svijesti o njihovim pravima. Prihvatljive
aktivnosti uključuju jačanje kapaciteta medijskih djelatnika te proizvodnju i objavu
programskih sadržaja medija namijenjenih povećanju vidljivosti ranjivih skupina,
promidžbu i vidljivost te upravljanje projektom i administraciju.

2. Prihvatljivi troškovi za aktivnosti navedene u stavku 1. ovog članka bit će definirani u
natječajnoj dokumentaciji Poziva.

3. Prihvatljivi troškovi se iskazuju bez poreza na dodanu vrijednost, osim ako korisnik potpore
nema mogućnosti nadoknade PDV-a.

Članak 5.
Korisnici

Korisnici ovoga Programa su poduzetnici s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj. Potpore
male vrijednosti sukladno Programu dodjeljivat će se u obliku bespovratnih sredstava
poduzetnicima koji će provoditi i/ili sudjelovati u provedbi projekata financiranim u okviru
Poziva iz članka 1. stavak 2. ovog Programa.

Članak 6.
Zabrana dodjele potpore

1. U okviru ovog Programa potpora se ne može dodijeliti:
a) poduzetnicima koji djeluju u sektoru ribarstva i akvakulture,



b) poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda, te u
sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda i to u slučajevima kada
je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih
od primarnih proizvođača te stavljenih na tržište od strane predmetnog poduzetnika i
potpore koje su uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na
primarne proizvođače,

c) djelatnostima usmjerenim izvozu u treće zemlje ili države članice Europske unije ako
se takve potpore mogu izravno povezati s izvezenim količinama, uspostavom i
funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanim s
izvoznom djelatnošću,

d) u slučaju kada se uvjetuje uporaba domaćih proizvoda umjesto uvezenih,
e) za nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji se bave cestovnim

prijevozom tereta za najamninu i naknadu,
f) poduzetnicima od kojih je temeljem prethodne odluke Europske komisije ili temeljem

nacionalnog prava zatražen povrat državne potpore/de minimis potpore,
g) poduzetnicima koji su u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku,

postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije, sukladno
primjenjivim nacionalnim zakonima;

h) poduzetnicima koji nisu ispunili obveze vezane uz plaćanje dospjelih poreznih obveza i
obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonskim odredbama u RH,

i) poduzetnicima koji nemaju podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo
kojoj osnovi,

j) u slučajevima u kojima je protiv prijavitelja ili osoba ovlaštenih po zakonu za zastupanje
izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela:
prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom
poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupku javne
nabave, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba
položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje
utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, protuzakonito posredovanje,
udruživanje za počinjenje kaznenih djela, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog
djela u sastavu zločinačkog udruženja i zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti
sukladno odredbama Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12,56/15, 61/15 i 101/17),

k) poduzetnicima koji su već dobili potporu za isti prihvatljivi trošak projekta,
I) poduzetnicima koji su prekršili odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz ESI

fonda i drugih javnih sredstava.
2. Ako određeni poduzetnik obavlja djelatnost u sektorima iz stavka 1. ovog članka pod a) i/ili

b), a obavlja i druge djelatnosti koje su obuhvaćene područjem primjene ovog Programa,
ovaj Program će se primjenjivati i na te djelatnosti, pod uvjetom da se kod isključenih
djelatnosti ne ostvaruju koristi od potpore dodijeljene sukladno ovom Programu.
Poduzetnik je u obvezi osigurati na primjeren način navedeno razdvajanje, vođenjem
odvojenog knjigovodstva (razdvajanjem troškova) ili podjelom aktivnosti te dostaviti izjavu
davatelju potpore kojom potvrđuje to razdvajanje djelatnosti.



Članak 7.
Visina i intenzitet potpore

1. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti u okviru Poziva iznosi
1.400.000,00 kuna, uz uvjet da su poštovana ograničenja vezana za pragove dodjele
potpora male vrijednosti utvrđena u stavku 2. ovog članka.

2. Gornja granica potpore male vrijednosti koja se po državi članici može dodijeliti jednom
poduzetniku ne smije prelaziti 200.000,00 EUR (dvjestotisuća eura), u kunskoj
protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji vrijedi na dan kada
poduzetnik stekne zakonsko pravo na primanje potpore, tijekom bilo kojeg razdoblja od 3
(tri) fiskalne godine (tekuća godina i dvije prethodne godine).

3. Gornje granice utvrđene u stavku 1. primjenjuju se bez obzira na oblik potpore male
vrijednosti ili na cilj koji se namjerava postići te neovisno o tome financira li se potpora
koju dodjeljuje država članica u cijelosti ili djelomično iz sredstava koja su podrijetlom iz
Unije.

4. Intenzitet potpore koja se dodjeljuje ovim Programom iznosi 100% prihvatljivih troškova
uz dodatni uvjet da ne smije premašiti apsolutne iznose potpore navedene u stavku 2.
ovog članka.

5. Svi iznosi koji se primjenjuju predstavljaju bruto iznose, tj. iznose prije odbitka poreza i
drugih naknada.

6. U slučaju da je u prethodne tri godine, u što je uključena i godina kada je podnesena prijava
zahtjeva za dodjelom potpore, došlo do spajanja ili preuzimanja poduzetnika, pri
utvrđivanju prelazi li se primjenjiva gornja granica bilo kojoj novom potporom male
vrijednosti dodijeljenom novom poduzetniku ili poduzetniku preuzimatelju, u obzir se
uzimaju sve prethodne potpore male vrijednosti dodijeljene bilo kojem od poduzetnika
uključenih u spajanje ili preuzimanje. Potpore male vrijednosti koje su propisno dodijeljene
prije spajanja ili preuzimanja i dalje su u skladu s važećim propisima.

7. Ako se jedan poduzetnik podijeli na dva ili više zasebnih poduzetnika, potpore male
vrijednosti dodijeljene prije podjele dodjeljuju se poduzetniku koji je ostvarivao korist od
te potpore, a to je u načelu poduzetnik koji preuzima djelatnosti za koje se koristila potpora
male vrijednosti. Ako takva raspodjela nije moguća, potpore male vrijednosti razmjerno se
dodjeljuju na temelju knjigovodstvene vrijednosti vlasničkog kapitala novih poduzetnika
na datum stupanja na snagu podjele.

8. Ministarstvo kulture će dodijeliti nove potpore male vrijednosti u skladu s ovim
Programom tek nakon što utvrdi da to neće povisiti ukupan iznos potpora male vrijednosti
koji je poduzetnik primio do razine koja premašuje dozvoljenu gornju granicu iz stavka 2.
ovog članka i da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni ovim Programom.

Članak 8.
Zbrajanje potpora

1. Potpore po ovom Programu mogu se kumulirati s drugim potporama male vrijednosti koje
se dodjeljuju u skladu s de minimis Uredbom i Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od
18. prosinca o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na
potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (L3s2/9, 24.12.2013.) do iznosa utvrđenog
u članku 7. stavak 2. ovog Programa.



2. Potpore po ovom Programu mogu se kumulirati s drugim potporama male vrijednosti koje
se dodjeljuju u skladu s Uredbom Europske komisije (EU) br. 360/2012 od 25. travnja 2012.
o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije na potpore de
minimis koje se dodjeljuju poduzetnicima koji pružaju usluge od općeg gospodarskog
interesa (SL L 114, 26.04.2012) do gornjih granica utvrđenih u toj uredbi.

3. Potpore koje se dodjeljuju u skladu s ovim Programom ne mogu se zbrajati (kumulirati) s
državnim potporama u vezi s istim prihvatljivim troškovima ako bi takva kumulacija
prelazila najviši primjenjivi intenzitet ili iznos potpore koji je u konkretnim okolnostima
svakog pojedinog slučaja utvrđen Uredbom o skupnom izuzeću odnosno odlukom
Komisije. Potpore male vrijednosti koje nisu dodijeljene za određene prihvatljive troškove
ili se ne mogu njima pripisati, mogu se kumulirati s državnim potporama dodijeljenima u
skladu s Uredbom o skupnom izuzeću ili odlukom Komisije.

Članak 9.
Učinak potpore

1. Očekivani učinci potpora su određeni i mjerljivi, s jasno postavljenim ciljevima i
prioritetima navedenim u članku 2. ovog Programa te će doprinijeti ostvarenju definiranih
pokazatelja.

2. Učinak potpore ovog Programa za provedbu aktivnosti osposobljavanja/stručnog
usavršavanja medijskih djelatnika te proizvodnje i objave programskih sadržaja medija
doprinosi ostvarenju pokazatelja OPUUP definiranog kao pokazatelja rezultata:

broj stručnjaka (medijski djelatnici/novinari) koji su sudjelovali u osposobljavanju
broj aktivnosti za podizanje javne svijesti o ranjivim skupinama (javne kampanje);
broj medijskih objava sadržaja namijenjenih povećanju vidljivosti i socijalnom
uključivanju ranjivih skupina.

Članak 10
Zahtjev za potporu

1. Prijavitelj podnosi zahtjev za potporu male vrijednosti temeljem ovog Programa
Ministarstvu kulture u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga navedenog u članku
1. stavak 2. Prijava na Poziv ujedno predstavlja zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti.

2. Ministarstvo kulture će u Uputama za prijaviteije predmetnog Poziva navesti oblik, detaljni
sadržaj zahtjeva i postupka dodjelu potpore male vrijednosti.

3. Poduzetnik je, prilikom 'podnošenja zahtjeva za potporu, dužan dostaviti potpisanu i
ovjerenu Izjavu o primljenim potporama (potpore male vrijednosti) koje je isti primio u
tekućoj i prethodne 2 (dvije) fiskalne godine, a koje je dobio od svih davatelja državne
potpore neovisno o razini (državna, regionalna, lokalna) kako se ne bi premašile gornje
granice iz članka 7. stavak 2.

Članak 11.
Obaveze korisnika

Po donošenju Odluke o financiranju Ministarstvo kulture, Nacionalna zaklada za razvoj
civilnoga društva i korisnik potpore sklapaju Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kojim se
određuju međusobna prava i obaveze u skladu s odredbama ovoga Programa i Poziva.



Članak 12.
Obveze davatelja potpore

1. Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom danom sklapanja ugovora o dodjeli
bespovratnih sredstava, neovisno o datumu isplate potpore poduzetniku.

2. Ministarstvo kulture je dužno pismeno obavijestiti korisnika o predviđenom iznosu
potpore izraženom u obliku bruto novčane protuvrijednosti potpore izražene u kunama i
preračunate u eure prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan sklapanja
ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kao i o tome da je riječ o potpori male
vrijednosti, sukladno de minimis Uredbi i ovom Programu.

3. Ministarstvo kulture je dužno, sukladno čl. 14 Zakona o državnim potporama (NN 47/14,
69/17) i čl. 6 de minimis Uredbe:

voditi evidenciju dodijeljenih potpora male vrijednosti,
dostaviti Ministarstvu financija podatke o dodijeljenim potporama po ovom Programu
na propisanim obrascima, a po potrebi i na zahtjev Ministarstva financija u za to
određenom roku,
čuvati podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti deset fiskalnih godina od
datuma kada je dodijeljena posljednja pojedinačna potpora u okviru ovoga Programa.

Članak 13.
Trajanje Programa

Ovaj Program stupa na snagu datumom donošenja, a primjenjivat će se do iskorištenja
sredstava.

Članak 14.
Završne odredbe

1. Ovaj Program objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture (www.min-
kulture.hr).

2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga iz članka 1. ovog Programa putem kojeg će se
dodjeljivati potpore male vrijednosti u obliku bespovratnih sredstava objavit će se na
mrežnim stranicama www.esf.hriwww.strukturnifondovi.hr s poveznicom na mrežnu
stranicu Ministarstva kulture i ovaj Program.

Klasa: 910-01/18-01/0013
Urudžben i broj: 532-06-03-01-01/1-19-28
Zagreb, 21, 3.2013.


