Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN –
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), čl. 38. Statuta
Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 05/12, 3/13, 8/13) te čl. 24.
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla
broj 25/09, 05/12, 3/13 i 08/13), Općinsko vijeće Općine Brtonigla na svojoj 13. sjednici
održanoj dana 29.listopada 2014. godine, donosi sljedeću
ODLUKU
o utvrđivanju uvjeta i načina subvencioniranja
kamata poduzetništva i obrtništva
I.
Ovom Odlukom definiraju se opći i posebni uvjeti za subvencioniranje kamata poduzetnika
i obrtnika na području Općine Brtonigla, te način rada i ovlaštenja općinskog načelnika za
odabir poduzetnika za subvencioniranje kamata.
Općinsko vijeće Općine Brtonigla, ovom Odlukom želi dodatno poticati razvoj
poduzetništva na području Općine Brtonigla, stvarajući povoljno financijsko okruženje,
putem subvencioniranja kamata na kredita ze poduzetničke projekate. Na taj će način
Općina želi postati vjerodostojan partner i dati podršku poduzetničkim inicijativama u
gospodarsko-financijskom težem trenutku za gospodarstvo.
II.
Pravo podnošenja zahtjeva imaju poduzetnici koji namjeravaju ulagati na području Općine
Brtonigla, a registrirani su kao trgovačka društva, obrt, zadruga, profitna ustanova ili
fizička osoba u slobodnim zanimanjima, koji imaju sjedište ili prebivalište na području
Općine Brtonigla.
III.
Općina Brtonigla će subvencionirati kamatu po kreditima čiji se program temelji na
proizvodnim djelatnostima, proizvodnji namijenjenoj izvozu ili supstituciji uvoza,
zapošljavanju, samozapošljavanju i očuvanju radnih mjesta te uvođenju novih tehnologija
(opreme) i know how-a, ekološkoj prihvatljivosti.
Općina Brtonigla ćr subvencionirati kamatu po poduzetničkim kreditima u iznosu od 2
(dva) postotna poena kamata i to za razvoj sljedećih djelatnosti:







Poljoprivreda
Turizam:
- obiteljski hoteli, pansioni i sl.(kategorizacija po Pravilniku)
- prijevozna sredstva ili plovila u funkciji turizma
Proizvodne djelatnosti
Uslužne djelatnosti
pduzetnicima koji svoju djelatnost obavljaju na području koji je prostorno
planskom dokumentacijom predviđeno za proizvodne i poslovne namjene.

IV.
Sredstva su namijenjena za subvenciju kamata po poduzetničkim kreditima za proizvodnju
i uslužne djelatnosti tj. novo zapošljavanje na području Općine Brtonigla. Kreditna
sredstva poduzetnicima plasiraju se putem poslovnih banaka i mogu se koristiti za:





kupnju građevinskog i pripadajućeg zemljišta, te uređenje infrastrukture,
kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje objekata,
nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme,
nabavu prijevoznih sredstava ili plovila u funkciji poduzetništva.
V.

Pravna ili fizička osoba koja po bilo kojoj osnovi već koristi neki od programa
subvencioniranja kamata od strane resornih ministarstava ili jedinice područne (regionalne)
samouprave nema pravo sudjelovanja u postupku subvencioniranja kamata od strane
Općine Brtonigla.
Pravna ili fizička osoba koja ima nepodmirene obveze prema Općini Brtonigla nema pravo
sudjelovanja u postupku subvencioniranja kamata od strane Općine Brtonigla.
VI.
Prema ovoj Odluci Općina Brtonigla će subvencionirati kamate na kredite čiji minimalni
iznos kredita iznosi 5.000,00 EUR izraženo u kunskoj protuvrijednosti, dok maksimalni
iznos kredita iznosi 100.000,00 EUR izraženo u kunskoj protuvrijednosti.
VII.
Ovlašćuje se i zadužuje općinski načelnik za raspisivanju natječaja za subvencioniranje
kamata poduzetništva i obrtništva.
Općinski načelnik imenuje Povjerenstvo za ocjenu i predlaganje izbora poduzetničkog
projekta za dodjelu subvencioniranja kamata poduzetničkog i obrtničkog kredita.
Povjerenstvo ima tri člana. Povjerenstvo izrađuje prijedlog odluke o izboru poduzetničkog
projekta za subvencioniranje kamate i dostavlja ga općinskom načelniku.
VIII.
Općina Brtonigla sklopiti će Sporazum s poslovnom bankom o poslovnoj suradnji za
subvencioniranje kamata poduzetnika.
Za sklapanje sporazuma o poslovnoj suradnji za subvencioniranje kamate poduzetnika
ovlašćuje se načelnik Općina Brtonigla.
IX.
Općina Brtonigla osigurava u Proračunu sredstva namijenjena subvencioniranju kamata
na poduzetničke kredite kod poslovnih banaka.

X.
Potpora iz ove Odluke dodjeljuje se bez unaprijed određenog vremena njezinog trajanja,
sukladno financijskim mogućnostima izraženim u Proračunu Općine Brtonigla za svaku
nastupajuću kalendarsku godinu, a najkasnije do povrata predmetnog kredita.

XI.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine
Brtonigla.
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