
 

 

INFORMACIJA O DODIJELJENIM BESPOVRATNIM SREDSTVIMA 

Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava potpisani unutar Poziva na dostavu projektnih prijedloga „ Kompetentnost i razvoj MSP “, Referentna oznaka Poziva:  KK.03.2.1.05, 

Poziv objavljen 17. svibnja 2016. godine 

Sukladno Programu dodjele državnih potpora za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, KLASA: 910-04/1-01/726, URBROJ: 516-05-01-01/2-15-12, od 19. veljače 2015., 

odnosno Izmjeni Programa dodjele državnih potpora za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, KLASA: 910-04/1-01/726, URBROJ: 516-05-01-04/3-16-41, od 15. siječnja 2016., 

odnosno Izmjeni Programa dodjele državnih potpora za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, KLASA: 910-04/1-01/726, URBROJ: 516-05-01-01/2-16-53, od 04. svibnja 2016. 

odnosno Izmjeni Programa dodjele državnih potpora za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, KLASA: 910-04/17-01/326, URBROJ: 526-08-17-1, od 12. siječnja 2017., 

Ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta dodijelio je državne potpore malim i srednjim poduzetnicima u obliku bespovratnih potpora, kao nadopune privatnom 

financiranju. 

Dodijeljene državne potpore po svojoj prirodi nisu sektorske, a dodijeljene su kao: 
1) regionalne potpore, na koje se odnosi članak 7. Programa dodjele državnih potpora; 
2) potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova, na koje se odnosi članak 8. Programa dodjele državnih potpora; 
3) potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima, na koje se odnosi članak 9. Programa dodjele državnih potpora; 
4) potpore za usavršavanje, na koje se odnosi članak 10. Programa dodjele državnih potpora; 
5) Državne potpore navedene u točkama 2), 3) i 4) odobrene su samo zajedno s regionalnim potporama za ulaganje onom poduzetniku kojemu je, prema Programu, 

odobrena regionalna potpora sukladno članku 7. i člancima 8. - 11. Programa. 
Sukladno Programu dodjele potpora male vrijednosti za razvoj malog i srednjeg poduzetništva MSP KLASA: 910-04/1-01/726, URBROJ: 516-05-01-01/2-16-54, od 04. svibnja 

2016., Ministar poduzetništva i obrta dodijelio je državne potpore malim i srednjim poduzetnicima u obliku bespovratnih potpora, kao nadopune privatnom financiranju. 

Dodijeljene potpore dodijeljene su sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 
na potpore male vrijednosti, u daljnjem tekstu de minimis Uredba. 
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1. 
KK.03.2.1.0
5.0007 

Gotes d.o.o. 
Zagrebačka 
133, 
10380 Sveti 
Ivan Zelina 

Ulaganje u 
opremanje novog 
proizvodnog 
pogona 

Poduzeće ulaže u kupnju nove opreme. 
Ulaganjem u opremu povećava se opseg 
proizvodnje i uvodi se proizvodnja dva nova 
proizvoda. 
Cilj ovog projekta je postizanje održivog rasta i 
razvoja tvrtke, a koji će nadalje rezultirati rastom 
proizvodnje. Projektom će se otvoriti 15 novih 
radnih mjesta. 

3.614.450,06 1.629.002,53 

Iznos: 
1.604.002,53 
Intenzitet: 
450000000% 

Iznos: 
25.000,00 
Intenzitet: 
50,0000000% 
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