
Program dodjele poticajnih sredstava za razvoj malog gospodarstva u 2019. godini OBRAZAC SKZ 2/2019

IZJAVA O KORIŠTENIM DRŽAVNIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI (de minimis potpore)

Naziv podnositelja 

zahtjeva:

Ime i prezime osobe za 

zastupanje:

Adresa podnositelja 

zahtjeva:

Godina
Nazivi državnih tijela ili pravnih osoba koje su 

odobrile potpore malih vrijednosti
Namjene ili projekti za koje su odobrene potpore

Iznosi potpore    

(u kunama)

Datum 

stjecanja 

prava na 

potporu

Dodijeljene potpore 

smo opravdali i 

namjenski iskoristili 

(DA/NE)

1. 

2. 

3.

Ukupno u 2017. godini 0,00

1.

2.

3.

Ukupno u 2018. godini 0,00

1.

2.

3.

Ukupno u 2019. godini 0,00

Ukupno primljene de 

minimis  potpore :
0,00

Društva koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko jednog ili više drugih društava isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.

c) jedno društvo ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo društvo temeljem sklopljenog ugovora ili prema odredbama statuta ili osnivačkog ugovora,

d) jedno društvo koje je dioničar ili član u drugom društvu kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog društva, većinu glasačkih prava dioničara ili 

članova tog društva.

b) jedno društvo ima pravo imenovati ili smijeniti člana ili više članova uprave i nadzornog odbora drugog društva,

U 2017. godini

U 2018. godini

U 2019. godini

Prema Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, ukupan 

iznos koji se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200.000 EUR odnosno 100.000 EUR ukoliko poduzetnik obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili 

naknadu tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine, odnosno tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini.

Pojam „jedan poduzetnik” odnosi se na sva povezana društva ili grupu koja zadovoljava jedan od sljedećih međusobnih odnosa:

a) jedno društvo ima većinu glasačkih prava u drugom društvu na temelju dionica ili uloga u temeljnom kapitalu,
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Naziv i OIB povezanog 

društva:

Nazivi državnih tijela ili pravnih osoba koje su 

odobrile potpore malih vrijednosti
Namjene ili projekti za koje su odobrene potpore

Iznosi potpore    

(u kunama)

Datum 

stjecanja 

prava na 

potporu

Dodijeljene potpore 

smo opravdali i 

namjenski iskoristili 

(DA/NE)

U 2017. godini:

1.

2.

3.

Ukupno u 2017. godini 0,00

U 2018. godini:

1.

2.

3.

Ukupno u 2018. godini 0,00

U 2019. godini:

1.

2.

3.

Ukupno u 2019. godini 0,00

Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj Izjavi istiniti, točni i potpuni.

Izjavu su obvezni ispuniti svi podnositelji zahtjeva.

M.P.

______________________________________ _______________________________________

(mjesto i datum) (potpis odgovorne osobe)

Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti (de minimis potpore) za sve povezane subjekte s podnositeljem zahtjeva

Ukupno primljene de 

minimis potpore po 

jednom poduzetniku 

0,00
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