
 

1 
 

 

PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA U SVRHU PODRŠKE GOSPODARSTVU U 

AKTUALNOJ PANDEMIJI COVIDA-19 

Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije  

HAMAG -  BICRO 

I.  UVODNE ODREDBE 

Članak 1. 

Predmet Programa i područje primjene 

1) Ovaj Program dodjele potpore HAMAG-BICRO-a (dalje: Program) predstavlja akt 

temeljem kojeg HAMAG-BICRO, bez potrebe za dodatnim provedbenim mjerama, unaprijed 

neodređenim korisnicima državne potpore dodjeljuje državne potpore u svrhu podrške 

gospodarstvu u aktualnoj pandemiji bolesti covida-19. 

2) Ovaj Program, osim što predstavlja akt dodjele potpore sukladno Zakonu o državnim 

potporama (NN 47/14 i 69/17), ujedno je okvir i smjernica za rad stručnim službama i 

djelatnicima HAMAG-BICRO-a. 

3) HAMAG-BICRO će dodjeljivati potpore u skladu s Komunikacijom komisije o - 

Privremenom okviru za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj 

pandemiji covida-19 od 19.3.2020. (C(2020) 1863) i Izmjenama privremenog okvira za mjere 

državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji covida-19 od 

3.4.2020. (C(2020) 2215) (dalje zajedno: Privremeni okvir) kao i sukladno važećim propisima 

o državnim potporama sadržanim u ovom Programu. 

4) Odredbama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 

56/13, 121/16) propisano je da je HAMAG-BICRO nositelj provedbe mjera i instrumenata 

razvoja malog gospodarstva, te da su poticajne mjere i aktivnosti radi ostvarenja ciljeva razvoja 

malog gospodarstva između ostalog kreditiranje subjekata malog gospodarstva pod 

povoljnijim uvjetima i davanje jamstava za kredite.  

5) Ukupan iznos proračuna planiran na temelju Programa iznosi 770.000.000,00 HRK s tim 

da za pojedine instrumente iznose: 

• potpore u obliku zajmova: 350.000.000,00 HRK 

• potpore u obliku jamstava za kredite: 420.000.000,00 HRK 

U slučaju povećanja planiranog proračuna HAMAG-BICRO će o navedenom obavijestiti 

Europsku komisiju. 

Članak 2. 

Prihvatljivi korisnici 

1) Prihvatljivi korisnici po ovom Programu su mikro, mali i srednji poduzetnici (dalje: 

poduzetnici): 
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a) u svim sektorima, isključujući poduzetnike koji se bave djelatnostima primarne 

poljoprivredne proizvodnje1 i sektora ribarstva i akvakulture2,  

b) koji nisu bili u teškoćama (u smislu Uredbe o općem skupnom izuzeću3) na dan 31. 

prosinca 2019.  

Odstupajući od prethodno navedenog, potpore se mogu dodijeliti mikropoduzećima i 

malim poduzećima (u smislu Priloga I. Uredbi o općem skupnom izuzeću) koja su  već 

bila u teškoćama na dan 31. prosinca 2019. pod uvjetom da se nad njima ne provodi 

skupni postupak u slučaju nesolventnosti u skladu s nacionalnim pravom i da nisu 

primila potporu za sanaciju ili potporu za restrukturiranje.  

2) Prema ovom Programu ne mogu se dodijeliti potpore poduzetnicima koji podliježu 

neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne odluke Europske komisije 

kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem. 

 

II. PRIVREMENE MJERE DRŽAVNE POTPORE 

Članak 3. 

Potpora u obliku jamstava za zajmove i potpora u obliku zajmova 

1) Potpore u obliku jamstava za kredite i potpore u obliku povoljnijih zajmova 

dodjeljuju se u skladu s odjeljkom 3.1. Privremenog okvira poduzetnicima koji su suočeni s 

iznenadnim manjkom likvidnosti ili čak potpunom nelikvidnosti uslijed izbijanja pandemije 

bolesti COVID-19.  

2) Temeljem ovog Programa HAMAG-BICRO će : 

a) odobravati nove zajmove za obrtna sredstva po povoljnijoj kamatnoj stopi, 

b) izdavati jamstva za nove kredite za obrtna sredstva koje će odobravati poslovne 

banke i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (dalje: poslovne banke). 

3) Kamata stopa zajmove koje će odobravati HAMAG-BICRO iznosit će najviše 0,25% 

godišnje, iznos zajma ne smije prijeći 100.000,00 EUR-a po zajmu, a rok otplate kredita s 

uključenim počekom može biti najkraće jednu godinu, a najduže pet godina. 

4) Povoljnija premija za jamstva koja će izdavati HAMAG-BICRO iznosit će 0,1%, jamstvo 

neće prelaziti 90 % glavnice pojedinačnog kredita i trajat će najkraće jednu godinu, a najduže 

pet godina. 

5) Ukupan iznos novih zajmova koje odobrava HAMAG-BICRO i jamstava koje izdaje 

HAMAG-BICRO, ne može biti veći od 800.000 EUR po poduzetniku; svi iznosi moraju biti bruto 

iznosi, tj. prije odbitka poreza ili drugih troškova. 

Navedeni pragovi se ne primjenjuju u slučaju kad se jamstva izdaju u skladu s čl. 4. 

Programa. 

 
1 Svi proizvodi navedeni u Prilogu I. UFEU-u uz iznimku proizvoda iz sektora ribarstva i akvakulture, usp sljedeću 
bilješku 2 
2 Proizvodi navedeni u Prilogu I. Uredbi br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o 
zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni Uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i 
(EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000, SL L 354, 28.12.2013., str. 1 
3 Sukladno članku 2. točki 18. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014.  
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6) Ugovori o zajmovima koje odobrava HAMAG-BICRO moraju biti zaključeni do 

31.12.2020., a jamstva koje izdaje HAMAG-BICRO moraju biti izdana do 31.12.2020. 

7) Državna potpora iz ovog Programa smatrat će se spojivom s unutarnjim tržištem na 

temelju članka 107. stavka 3. točke (b) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (dalje: UFEU) 

ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti: 

a) potpora se dodjeljuje na temelju ovog Programa s iznosom sredstava iz čl. 1. st. 5. ovog 

Programa; 

b) potpora poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište 

poljoprivrednih proizvoda ne uvjetuje se djelomičnom ili ukupnom isplatom primarnim 

proizvođačima i ne utvrđuje se na temelju cijene ili količine proizvoda kupljenih od 

primarnih proizvođača ili proizvoda koje su predmetni poduzetnici stavili u promet. 

8) Prilikom odobrenja jamstva poslovne banke će HAMAG-BICRO-u nedvojbeno morati 

dokazati da su pogodnosti iz jamstva u najvećoj mogućoj mjeri prenijele na poduzetnike, te će 

HAMAG-BICRO zaštitnim mjerama onemogućiti neizravne potpore poslovnim bankama i time 

ograničiti neopravdano narušavanje tržišnog natjecanja.  

 

Članak 4. 

Jamstvo za koje ukupna nominalna vrijednost prelazi  

ukupnu gornju granicu od 800.000 EUR 

1) U slučaju da se potpora u obliku jamstava za kredite ne može dodijeliti sukladno 

prethodnom članku jer ukupna nominalna vrijednost prelazi ukupnu gornju granicu od 

800.000 EUR, jamstva će se izdavati u skladu s odjeljkom 3.2 Privremenog okvira. 

Kako bi se osigurao pristup likvidnosti za poduzetnike koji su suočeni s iznenadnim 

manjkom sredstava, jamstva HAMAG-BICRO-a za kredite poslovnih banaka u ograničenom 

razdoblju i iznos kredita mogu biti prikladno, nužno i ciljano rješenje u sadašnjim okolnostima, 

a potpora će se smatrati spojivom s unutarnjim tržištem na temelju članka 107. stavka 3. točke 

(b) UFEU pod sljedećim uvjetima: 

a) premija za jamstvo iznosi jednokratno 1%, maksimalni iznos jamstva iznosi 1 milijun 

eura, a jamstvo će biti izdano najkasnije do 31.12.2020. 

b) krediti će biti s rokom dospijeća nakon 31. prosinca 2020., a ukupni iznos kredita po 

korisniku ne može preći:  

i. dvostruke godišnje rashode korisnika za plaće (uključujući doprinose za 

socijalno osiguranje i trošak osoblja zaposlenog na lokaciji poduzetnika, ali 

formalno na platnoj listi podugovaratelja) za 2019. ili za zadnju dostupnu 

godinu. U slučaju poduzetnika osnovanih 1. siječnja 2019. ili nakon tog datuma, 

maksimalni iznos kredita ne smije biti veći od procijenjenih godišnjih rashoda 

za plaće za prve dvije godine poslovanja ili  

ii. 25 % ukupnog prometa korisnika u 2019.; ili  

iii. uz odgovarajuće obrazloženje i na temelju izjave korisnika o njegovim 

potrebama za likvidnošću, iznos kredita može se povećati da se pokriju potrebe 

za likvidnošću tijekom 18 mjeseci od trenutka dodjele; 
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c) trajanje jamstva ograničeno je na najviše pet godina i jamstvo ne prelazi:  

i. 90 % glavnice pojedinačnog kredita ako gubitke proporcionalno i pod istim 

uvjetima snose poslovna banka i HAMAG-BICRO ili  

ii. 35 % glavnice pojedinačnog kredita ako se gubici najprije pripisuju HAMAG-

BICRO-u i tek poslije poslovnoj banci (tj. jamstvo za prvi gubitak); i  

iii. u oba navedena slučaja, ako se iznos kredita s vremenom smanjuje, na primjer 

zato što je počela otplata kredita, iznos pokriven jamstvom mora se 

proporcionalno smanjivati. 

2) Prilikom odobrenja jamstva poslovne banke će HAMAG-BICRO-u nedvojbeno morati 

dokazati da su pogodnosti iz jamstva u najvećoj mogućoj mjeri prenijele na poduzetnike, te će 

HAMAG-BICRO zaštitnim mjerama onemogućiti neizravne potpore poslovnim bankama i time 

ograničiti neopravdano narušavanje tržišnog natjecanja. 

 

Članak 5. 

1) Sve potpore iz različitih odjeljaka Privremenog okvira mogu se međusobno zbrajati, osim 

sljedećih: 

a. potpora dodijeljena u skladu s odjeljkom 3.2. Privremenog okvira i potpora dodijeljena 

u skladu s odjeljkom 3.3 Privremenog okvira, ako se potpore dodjeljuju za isti temeljni 

zajam i ukupni iznos zajma po poduzetniku prelazi gornje granice utvrđene u točki 25. 

podtočki (d) ili točki 27. podtočki (d) Privremenog okvira; i 

b. potpore dodijeljene u skladu s odjeljcima 3.6., 3.7. i 3.8. Privremenog okvira, ako se 

potpore odnose na iste prihvatljive troškove. 

2) Maksimalne ukupne gornje granice i iznosi zajmova i jamstava utvrđeni ovim 

programom, primjenjuju se i u slučajevima kada korisnici potpore temeljem ovog Programa, 

koriste i mjere potpore temeljem Privremenog okvira iz drugih izvora. 

3) Potpora dodijeljena u skladu s ovim Programom može se zbrajati s potporama 

odobrenima temeljem važeće Uredbe o potporama male vrijednosti4 pod uvjetom da se 

poštuju pravila iz  te Uredbe. 

 

III. ČUVANJE PODATAKA I IZVJEŠTAVANJE 

Članak 6. 

1) HAMAG-BICRO će objaviti relevantne informacije o svakoj pojedinačnoj potpori 

odobrenoj u skladu s ovim Programom na internetskim stranicama o državnim potporama u 

roku od 12 mjeseci od trenutka dodjele. 

2)  HAMAG-BICRO dužan je Europskoj komisiji dostavljati godišnja izvješća o provedbi 

mjere. 

3) HAMAG-BICRO će osigurati vođenje detaljne evidencije o dodjeli potpora predviđenih 

Privremenim okvirom. Takve se evidencije, koje moraju sadržavati sve informacije potrebne 

 
4 Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore 
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kako bi se utvrdilo da su ispunjeni potrebni uvjeti, moraju čuvati 10 godina nakon dodjele 

potpore i na zahtjev dostaviti Europskoj komisiji. 

4) Europska komisija može zatražiti dodatne informacije o dodijeljenim potporama kako 

bi provjerila jesu li se poštovali uvjeti utvrđeni u odluci Europske komisije kojom je odobrila 

potporu. 

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 7. 

Stupanje na snagu 

1) Ovaj Program stupa na snagu po ishođenju odobrenja, odnosno odluke Europske 

Komisije o usklađenosti državne potpore te njegovog donošenja od strane HAMAG BICRO, a 

primjenjivat će se zaključno do 31. prosinca 2020. godine.  

2) HAMAG-BICRO će poštovati tzv. “stand still clause“, odnosno neće dodjeljivati 

potporu temeljem ovog Programa prije dobivanja suglasnosti, odnosno odobrenja Europske 

komisije.  

3) Ovaj Program potpora objavit će se na službenim stranicama HAMAG-BICRO-a 

www.hamagbicro.hr 


