
Na temelju članka 10. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN 

107/03) i članka 21. Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN 107/03, 

73/04, 116/08, 101/09), a sukladno Odluci o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti 

(NN 45/07), članku 27. Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu 

okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za 

dodjeljivanje sredstava Fonda (NN 18/09), donosim 

 

 

Program  

za financiranje i sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša, 

energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije sredstvima 

koja se smatraju potporama male vrijednosti  
 

 

1. SVRHA DODJELJIVANJA SREDSTAVA FONDA: 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financira i sufinancira trgovačkim društvima i 

drugim pravnim osobama projekte u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i 

korištenja obnovljivih izvora energije sredstvima koja se smatraju potporama male vrijednosti (de 

minimis) sukladno ovom Programu i to za: 

– oporabu otpada i iskorištavanje vrijednih svojstava otpada 

– poticanje zaštite okoliša u ruralnom prostoru 

– poticanje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija, programa, projekata i sličnih 

aktivnosti u području zaštite okoliša  

– provedbu nacionalnih energetskih programa  

– provedbu energetskih pregleda i demonstracijskih aktivnosti 

– poticanje korištenja obnovljivih izvora energije  

– poticanje održive gradnje  

– poticanje čistijeg transporta  

– poticanje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija, programa, projekata i sličnih 

aktivnosti u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije 

– poticanje čistije proizvodnje, odnosno izbjegavanje i smanjenje nastajanja otpada i emisija 

štetnih plinova u proizvodnom procesu. 
 

Zabranjuje se dodjela potpora male vrijednosti za sljedeće namjene:  

– potpora za djelatnosti usmjerene k izvozu prema trećim zemljama ili državama članicama, 

odnosno potpora koje su neposredno vezane za cijenu i izvezenu količinu, te za uspostavu 

i djelovanje distribucijske mreže u drugim zemljama ili za druge tekuće troškove vezane 

uz djelatnost izvoza, 

– potpora za djelatnosti u sektoru ugljena, 

– potpora za davanje prednosti domaćim proizvodima u odnosu na uvozne proizvode, 

– potpora za nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji se bave 

cestovnim prijevozom tereta za najamninu i naknadu, 

– potpora za poduzetnike u financijskim teškoćama na koje se primjenjuju pravila o 

državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje. 

 



2. IZVORI FINANCIRANJA: 

Sredstva za financiranje i sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša, energetske 

učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, koja se smatraju potporama male 

vrijednosti, dodjeljuju se sukladno Zakonu o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

(NN 107/03), Zakonu o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09) i na temelju njima donesenih 

provedbenih propisa, a osiguravaju se iz namjenskih prihoda Fonda od: 

 

- naknada onečišćivača okoliša  

- naknada na opterećivanje okoliša otpadom,  

- posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon,  

- naknade za ambalažu i ambalažni otpad,  

- naknade za gospodarenje otpadnim gumama,  

- naknade zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja,  

- naknade gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima, 

- naknade za gospodarenje otpadnim motornim vozilima, 

- naknade gospodarenja otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom,  

- naknade zbrinjavanja otpadnih kontroliranih i zamjenskih tvari. 

 

Fond također ostvaruje sredstva i iz: 

- proračuna jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave sukladno zajednički utvrđenim 

programima, 

- prihoda ostvarenih na temelju međunarodne bilateralne i multilateralne suradnje na 

programima,  projektima i sličnim aktivnostima u području zaštite okoliša i energetske 

učinkovitosti, 

- prihoda i primitaka od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima Fonda, 

- donacija, pomoći i sl., 

- drugih izvora u skladu sa zakonom. 

 

Sredstva za financiranje i sufinanciranje projekata, koja se smatraju potporama male vrijednosti, 

utvrđuju se financijskim planom i programom rada za tekuću godinu, te sukladno Programu rada 

Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za razdoblje od 2010. do 2012. godine na koji 

suglasnost daje Vlada Republike Hrvatske.  

 

3. UVJETI DODJELJIVANJA POTPORA: 

Fond dodjeljuje sredstva za financiranje i sufinanciranje projekata, koja se smatraju potporama 

male vrijednosti, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama ako imaju sjedište na 

području Republike Hrvatske, ulažu vlastita sredstva u projekte, programe i slične aktivnosti u 

području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, prihvate uvjete 

zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju projekata za koje se odobravaju sredstva Fonda 

propisana općim aktima Fonda, podnesu zahtjev za korištenje sredstava Fonda te udovoljavaju 

uvjete utvrđene objavljenom natječaju, sve sukladno odredbama članka 8. i 9. Pravilnika o 

uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te 

kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (NN 18/09). 



Sredstva koja se smatraju potporama male vrijednosti dodjeljuju se prema postotnom iznosu u 

odnosu na opravdane troškove ulaganja korisnika u projekte energetske učinkovitosti i zaštite 

okoliša. 

 

Opravdani troškovi se odnose na troškove ulaganja, a uključuju troškove materijalne i 

nematerijalne imovine korisnika sukladno članku 26. Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja 

sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za 

ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (NN 18/09).  

 

Korisnik državne potpore  dužan je Fondu  kao davatelju državne potpore dostaviti pisanu i 

ovjerenu izjavu o svim državnim potporama koje je isti koristio u tekućoj i prethodne dvije 

godine, a koje je dobio od svih davatelja državne potpore neovisno o razini (državna, regionalna, 

lokalna) kako se ne bi premašila gornja granica od 200.000,00 eura. U slučaju premašivanja 

dozvoljenog iznosa, Fond je u obvezi od korisnika izvršiti povrat razlike između dodijeljenog i 

najviše dozvoljenog iznosa.  

 

 

4. INSTRUMENTI: 

Sredstva za financiranje i sufinanciranje projekata koja se smatraju potporama male vrijednosti 

dodjeljuju se korisnicima u obliku beskamatnih zajmova, subvencija i subvencija kamata.  

Visina sredstava za financiranje projekata koji se smatraju potporama male vrijednosti ne smije 

prijeći 40% opravdanih troškova ulaganja. 

Visina potpore kod dodjele beskamatnog zajma obračunava se na temelju referentne kamatne 

stope na odobreni beskamatni zajam. 

Osnovna referentna stopa uvećava se za referentnu maržu za rizik, ovisno o kreditnom rejtingu 

poduzetnika i ponuđenim instrumentima osiguranja, kako je prikazano u tablici:  

 

Kreditni rejting 
Razina kreditnog osiguranja 

Visoka Normalna Niska 

Jak  (AAA-A)  60 75 100 

Dobar (BBB)  75 100 220 

Zadovoljavajući (BB)  100 220 400 

Slab  (B)  220 400 650 

Loš/Financijske poteškoće (CCC i ispod)  400 650 1 000 

 

Kada je riječ o beskamatnom zajmu, državnu potporu predstavlja cjelokupni iznos referentne 

stope izračunate na prikazan način, te se tako dobiveni iznos svodi na sadašnju vrijednost. 

Visina sredstava zajma ne može iznositi više od 1.400.000,00 kuna po projektu. 

 

Subvencija kamate ne može iznositi više od 800.000,00 kuna. 

 

Subvencija koja se smatra financiranjem projekta ne može iznositi više od 200.000,00 kuna po 

projektu. 



 

Korisnik koji koristi sredstva Fonda kao potpore male vrijednosti ne može u razdoblju od 3 

godine ostvariti veća sredstva od onih koja su posebnim propisima koja uređuju potpore utvrđena 

kao potpore malih vrijednosti koje se mogu ostvariti u razdoblju od 3 godine. 

 

Ako se, sukladno posebnom propisu o potporama, poveća iznos potpore male vrijednosti, Fond 

može povećati iznos sredstava koje se smatraju potporama male vrijednosti do visine sredstava 

koja su utvrđena posebnim propisom koji uređuje potpore. 

 

Ukoliko korisnik koji koristi sredstva Fonda ne bude namjenski koristio dodijeljena sredstva 

odnosno ako odustane od odobrenog projekta, Fond će izvšiti povrat nezakonite i nenamjenski 

iskorištene državne potpore male vrijednosti na način da se iznos iskorištene potpore uveća za 

iznos zakonske zatezne kamate sukladno članku 29. stavku 2. Zakona o obveznim odnosima 

(„Narodne novine“ , broj 35/05 i 41/08). 

 

Fond kao davatelj državne potpore male vrijednosti dužan je: 

- izvijestiti korisnika državne potpore male vrijednosti da mu je dodijeljena državna 

potpora male vrijednosti, 

- izvijestiti Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja o svakoj dodijeljenoj državnoj potpori 

male vrijednosti u roku 15 dana od dana dodjele ,  

- voditi evidenciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti po pojedinim korisnicima 

potpore i  

- čuvati podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti deset godina od dana dodjele, 

sukladno glavi IV. Odluke o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti   

(„Narodne novine“ , broj 45/07). 

 

 

 

Klasa: 402-01/10-01/0003 

Urbroj: 563-01-UD-10-04 

Zagreb, 20. svibnja 2010. 

 

 

      

  
 

 

 


