             file_0.wmf

            
  REPUBLIKA HRVATSKA
 KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Image

file_1.wmf

  GRAD OZALJ   
     GRADSKO VIJEĆE

KLASA:
URBROJ:

Ozalj, _________ 2022.						- NACRT PRIJEDLOGA -

Na temelju članka 33. Statuta Grada Ozlja («Službeni glasnik» Grada Ozlja broj 3/21 – pročišćeni tekst) i Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije, serija L, broj 352/1 od 24. prosinca 2013 godine) Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj ___. sjednici održanoj dana _______2022. godine donijelo je 

PROGRAM
potpora turizmu na području Grada Ozlja za 2023. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u svrhu poticanja razvoja konkurentnog i održivog gospodarstva Grada Ozlja kroz razvoj ruralnog turizma, temeljem kojih će se dodjeljivati potpore male vrijednosti iz Proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu te kriteriji i postupak dodjele istih.

Članak 2.

Svrha ovog Programa je stvaranje preduvjeta za kontinuirani razvoj ruralnog turizma na području Grada Ozlja.
Osnovi cilj Programa je razvoj i unapređenja turističke ponude na području Grada Ozlja.

		  III. SREDSTVA ZA PROVEDBU PROGRAMA

Članak 3.

Sredstva potpore dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije, serija L, broj 352/1, 24. prosinca 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba). 

Sukladno članku 3. Uredbe, ovaj Program se primjenjuje na nepovratna financijska sredstva osigurana u Proračunu Grada Ozlja za 2023. godinu, u razdjelu 002: Jedinstveni upravni odjel, Program poticanja razvoja turizma, aktivnost T301420: Subvencija smještajnih kapaciteta u turizmu u iznosu od 6.000,00 EUR.

II. KORISNICI PROGRAMA

Članak 4.

	Korisnici mjera iz ovog Programa mogu biti: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, trgovačka društva za pružanje usluga u ugostiteljstvu i turizmu, te druge pravne i fizičke osobe koje imaju registrirane turističke objekte na području Grada Ozlja i koje ispunjavaju uvjete utvrđene ovim Programom i propisima koji uređuju dodjeljivanje potpora malih vrijednosti. 

	Pravo na dodjelu potpora imaju korisnici iz stavka 1. ovog članka koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
·	lokacija izvršenog ulaganja je na području Grada Ozlja 
·	da korisnik i s njim povezani subjekti imaju podmirene obveze poreza, prireza, doprinosa i drugih obveza o kojima evidenciju vodi Porezna uprava,
·	u skladu su s odredbama o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. i  Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi), 
·	da korisnik i s njim povezani subjekti imaju podmirene sve dospjele obveze prema Gradu Ozlju,  
·	koji su namjenski utrošili već dodijeljene potpore Grada Ozlja unatrag pet (5) godina,
·	koji su već realizirali troškove ulaganja za koje se traži potpora unutar tekuće godine,
·	koji nisu blokirani, u stečaju, postupku predstečajne nagodbe, odnosno koji nisu u postupku likvidacije.
·	da korisnik nije koristio potporu Grada Ozlja prema programima potpora iz područja poljoprivrede i poduzetništva Grada Ozlja u tekućoj godini.

	Korisnicima koji ne zadovoljavaju uvjete iz ovog članka, potpora neće biti isplaćena.  

Članak 5.

Sukladno članku 3. stavak 2. Uredbe, potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora čiji ukupni iznos ne prelazi 200.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate u razdoblju od tri fiskalne godine (tekuća i dvije prethodne godine), neovisno o razini davatelja koji dodjeljuje potporu male vrijednosti (ministarstva, gradovi, županije i sl.). Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada korisnik stekne zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti poduzetniku. 
Prije dodjele potpore male vrijednosti, korisnik potpore dužan je davatelju (u ovom slučaju, Gradu Ozlju) dostaviti izjavu o svim drugim potporama male vrijednosti koje je zaprimio tijekom tekuće godine kao i tijekom prethodne dvije fiskalne godine, neovisno o razini davatelja potpora male vrijednosti, kako bi se izbjegla moguća prekomjerna dodjela državne potpore. 
Davatelj državne potpore prilikom dodjele državne potpore male vrijednosti ima obvezu izvijestiti korisnika potpore da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti, voditi evidenciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti po pojedinim korisnicima, te čuvati podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti deset godina od dana dodjele. 
Grad Ozalj će podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti, sukladno Pravilniku o dostavi prijedloga državnih potpora i podataka o državnim potporama ("Narodne novine" br. 125/17), dostaviti Ministarstvu financija RH na način propisan rečenim Pravilnikom.

III. MJERE PROGRAMA

Članak 6.

Mjere potpora turizmu na području Grada Ozlja za 2023. godini su:

1) ULAGANJE U NOVE SMJEŠTAJNE KAPACITETE

Potpora za ulaganje u nove smještajne kapacitete dodjeljuje se u svrhu subvencioniranja ulaganja u smještajne kapacitete te povećanja broja smještajnih kapaciteta na području Grada Ozlja.
Korisniku će biti dodijeljena potpora u iznosu 200,00 EUR po novom ležaju, a najviše do 1.000,00 EUR po prijavitelju godišnje. 
	
Potrebna dokumentacija:
·	ispunjen obrazac Zahtjeva za dodjelu potpora u turizmu
·	preslika važećeg rješenja o kategoriji objekta za koji se traži potpora
·	preslika dokaza o legalizaciji objekta
·	fotodokumentacija objekta
·	potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, osim ako im je odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza sukladno posebnim propisima. 

2) PRIJELAZ IZ MANJE U VIŠU KATEGORIJU (ZVJEZDICE, SUNCE) 

Potpora za prijelaz iz manje u višu kategoriju (zvjezdice, sunce) u iznosu od 150,00 EUR dodijeliti će se subjektima koji povećanjem kategorije/kvalitete u 2023. godini ostvaruju minimalno 3 zvjezdice ili 3 sunca, dok će povećanjem kategorije/kvalitete sa 3 zvjezdice ili 3 sunca na višu kategoriju, odnosno s 4 zvjezdice ili 4 sunca na višu kategoriju potpora iznositi 300,00 EUR po korisniku. 

Potrebna dokumentacija:
·	ispunjen obrazac Zahtjeva za dodjelu potpora u turizmu
·	preslika važećeg rješenja o kategoriji objekta za koji se traži potpora (iz kojeg je vidljivo povećanje kategorije/kvalitete)
·	preslika dokaza o legalizaciji objekta
·	potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, osim ako im je odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza sukladno posebnim propisima. 

3) PROMOTIVNE AKTIVNOSTI 

Potpora za promotivne aktivnosti u iznosu od 50% osnovice računa (bez PDV-a), a najviše do 400,00 EUR po korisniku godišnje, namijenjena je ulaganju u promotivne aktivnosti i odnosi se na:
·	sufinanciranje troškova izrade promotivnih materijala (tisak, photo, video, online): letak, plakat, roll-up banner, fotografije, video materijali, zakup domene na internetu, zakup prostora na booking portalima, izrada web-stranice, oglašavanje na društvenim mrežama...
·	sufinanciranje odlaska na sajmove i manifestacije: udio u kotizaciji i troškovima zakupa i uređenja prostora na manifestaciji/sajmu.

Potrebna dokumentacija:
·	ispunjen obrazac Zahtjeva za dodjelu potpora u turizmu
·	preslika važećeg rješenja o kategoriji objekta za koji se traži potpora
·	računi za troškove iz tekuće kalendarske godine koji glase na prijavitelje te potvrda o uplati kojom se dokazuje izvršeno plaćanje istih. Uz račune za usluge iz inozemstva obvezno je priložiti naziv i kratak opis usluge na hrvatskom jeziku, iznos mora biti prikazan u kunama na dan plaćanja računa
·	potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, osim ako im je odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza sukladno posebnim propisima.
·	
 4) ULAGANJE I OPREMANJE U TURISTIČKE OBJEKTE (KUŠAONICE, 
    IZLETIŠTA, VINOTOČJA)

   Grad Ozalj će sufinancirati ulaganje i opremanje objekata za obavljanje turističke djelatnosti (unutarnje uređenje, oprema) - kušaonice, izletišta, vinotočja u iznosu od 50% osnovice računa (bez PDV-a), a najviše do 1.000,00 EUR po prijavitelju godišnje. Nakon konačne isplate korisnik potpore dužan je baviti se predmetnom aktivnošću najmanje 5 godina.

Potrebna dokumentacija:
·	ispunjen obrazac Zahtjeva za dodjelu potpora u turizmu
·	preslika važećeg rješenja o kategoriji objekta za koji se traži potpora
·	preslika dokaza o legalizaciji objekta
·	računi za troškove iz tekuće kalendarske godine koji glase na prijavitelje te potvrda o uplati kojom se dokazuje izvršeno plaćanje istih. Uz račune za usluge iz inozemstva obvezno je priložiti naziv i kratak opis usluge na hrvatskom jeziku, iznos mora biti prikazan u kunama na dan plaćanja računa
·	potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, osim ako im je odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza sukladno posebnim propisima. 

5) ADAPTACIJA TRADICIJSKIH (AUTOHTONIH) OBJEKATA

   Grad Ozalj će sufinancirati renoviranja i adaptacije autohtonih kuća u iznosu od 50% osnovice računa (bez PDV-a), a najviše do 660,00 EUR po korisniku godišnje. Prihvatljivi troškovi su: opremanje objekta za obavljanje turističke djelatnosti (unutarnje uređenje, oprema). Nakon konačne isplate korisnik potpore dužan je baviti se predmetnom aktivnošću najmanje 5 godina.

Potrebna dokumentacija:
·	ispunjen obrazac Zahtjeva za dodjelu potpora u turizmu
·	preslika važećeg rješenja o kategoriji objekta za koji se traži potpora
·	preslika dokaza o legalizaciji objekta
·	računi za troškove iz tekuće kalendarske godine koji glase na prijavitelje te potvrda o uplati kojom se dokazuje izvršeno plaćanje istih. Uz račune za usluge iz inozemstva obvezno je priložiti naziv i kratak opis usluge na hrvatskom jeziku, iznos mora biti prikazan u kunama na dan plaćanja računa
·	potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, osim ako im je odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza sukladno posebnim propisima. 

6) EDUKACIJA TURISTIČKIH DJELATNIKA

	Potpore za edukaciju turističkih djelatnika odnose se na sufinanciranje dodatnog obrazovanja turističkih djelatnika (vlasnika smještajnih kapaciteta…) u iznosu od 100% osnovice računa (bez PDV-a), a najviše do 660,00 EUR po prijavitelju godišnje. Prihvatljivi troškovi su kotizacije za sudjelovanja na seminarima, tečajevima, radionicama.

Potrebna dokumentacija:
·	ispunjen obrazac Zahtjeva za dodjelu potpora u turizmu
·	preslika važećeg rješenja o kategoriji objekta za koji se traži potpora
·	računi za troškove iz tekuće kalendarske godine koji glase na prijavitelje te potvrda o uplati kojom se dokazuje izvršeno plaćanje istih. Uz račune za usluge iz inozemstva obvezno je priložiti naziv i kratak opis usluge na hrvatskom jeziku, iznos mora biti prikazan u kunama na dan plaćanja računa
·	potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, osim ako im je odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza sukladno posebnim propisima.

7) POTPORA ZA NABAVU VOZILA ZA IZNAJMLJIVANJE
   Potpora za nabavu vozila za iznajmljivanje odnosi se na troškove najma ili nabave vozila/plovila (skutera, bicikala, čamaca, ATV/QUAD, ...). Korisniku će biti dodijeljena potpora u iznosu od 50% osnovice računa (bez PDV), a najviše do 400,00 EUR po prijavitelju godišnje. 	Korisnik je dužan do kraja 2023. godine dostaviti pisano izvješće sa opisom namjene, o utrošenim sredstvima, uz foto dokumentaciju.

Potrebna dokumentacija:
·	ispunjen obrazac Zahtjeva za dodjelu potpora u turizmu
·	preslika važećeg rješenja o kategoriji objekta za koji se traži potpora
·	računi za troškove iz tekuće kalendarske godine koji glase na prijavitelje te potvrda o uplati kojom se dokazuje izvršeno plaćanje istih. Uz račune za usluge iz inozemstva obvezno je priložiti naziv i kratak opis usluge na hrvatskom jeziku, iznos mora biti prikazan u kunama na dan plaćanja računa
·	potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, osim ako im je odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza sukladno posebnim propisima.

8) POTPORA ZA POBOLJŠANJE UVJETA POSTOJEĆE KATEGORIZACIJE
Potpora za poboljšanje uvjeta postojeće kategorizacije odnosi se na troškove uređenja postojećih/registriranih smještajnih objekata. Cilj potpore je povećanje razine i kvalitete usluga postojećih smještajnih kapaciteta na području Grada Ozlja na način da se potpora dodjeljuje za povećanje kvalitete usluga postojećih/registriranih objekata. 
 Potpora podrazumijeva priznavanje troškova koji se odnose na nabavu nove opreme i uređaja, uređenje prostora (građevinski radovi, instalaterski radovi te radovi unutrašnjeg uređenja) te za nabavu namještaja za opremanje smještajnih kapaciteta, a predmetna ulaganja moraju biti vezana isključivo za prostor koji je predmet obavljanja djelatnosti na koju se odnosi Rješenje o kategorizaciji objekta.
Korisniku će biti dodijeljena potpora u iznosu od 50% osnovice računa (bez PDV), a najviše do 660,00 EUR po prijavitelju godišnje. 

Potrebna dokumentacija:
·	ispunjen obrazac Zahtjeva za dodjelu potpora u turizmu
·	preslika važećeg rješenja o kategoriji objekta za koji se traži potpora
·	računi za troškove iz tekuće kalendarske godine koji glase na prijavitelje te potvrda o uplati kojom se dokazuje izvršeno plaćanje istih. Uz račune za usluge iz inozemstva obvezno je priložiti naziv i kratak opis usluge na hrvatskom jeziku, iznos mora biti prikazan u kunama na dan plaćanja računa
·	dostava foto dokumentacije prije i poslije izvršene investicije
·	potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, osim ako im je odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza sukladno posebnim propisima 

Članak 7.

Neprihvatljivi su računi kojima se dokazuje namjensko korištenje potpore, a koji su već u 100 % iznosu korišteni za pravdanje potpora drugih davatelja. Ako je korisnik potpore već ostvario potporu za određeno prihvatljivo ulaganje iz drugih izvora, iznos potpore Grada Ozlja može se odobriti samo do iznosa vrijednosti ulaganja, odnosno ukupno isplaćen iznos potpore iz svih izvora za određeno ulaganje ne može biti viši od iznosa ukupnog ulaganja. 

V. NAČIN DODJELE I ISPLATE POTPORA 

Članak 8.

	Zahtjevi za sve potpore predviđene u Programu zaprimaju se do 15. prosinca 2023. godine. Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispjeća i do utroška sredstava iz članka 3.
	
	Potpore se isplaćuju na žiro račun korisnika na osnovu podnesenog zahtjeva i izdanog zaključka nakon što se iz dostavljene dokumentacije utvrdi da su zadovoljeni propisani uvjeti. 
	U slučaju nepotpunog zahtjeva Jedinstveni upravni odjel o tome obavještava podnositelja zahtjeva i traži njegovu dopunu. 
	Po potrebi, Jedinstveni upravni odjel može zatražiti i dodatnu dokumentaciju i obrazloženja o čemu će izvijestiti tražitelja potpore. 

Maksimalan iznos godišnje isplaćen po korisniku iznosi 1.500,00 EUR. Ukupan iznos za mjeru 7. Potpora za poboljšanje uvjeta postojeće kategorizacije iznosi 2.600,00 EUR.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog korištenja potpore. Ukoliko je korisnik potpore uz Zahtjev za potporu priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u Zahtjevu i priloženoj dokumentaciji ne odgovara stvanom stanju, te ukoliko potpora nije korištena namjenski, korisnik potpore je obvezan dobivenu potporu vratiti u Proračun Grada Ozlja, te će biti isključen iz svih gradskih subvencija u slijedećih 5 (pet) godina.

Članak 10.

Obvezuje se Jedinstveni upravni odjel da u suradnji sa Odborom za turizam, prati i koordinira provedbu ovog Programa.
 

Članak 11.

Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja, a stupa na snagu od 01.01.2023. godine.


PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Stjepan Basar


