
Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave orN 66119), članka 9. Zakona o
ustrojstvu i djelokrugu tijela drŽavne uprave orN 85/20), Uredbe Komisije (EU) br. 65l/2ot4
od l7. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim trŽištem
u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L I87 ,26.6.20|4.),
Uredbe Komisije (EU) br. 2017/1084 od 14. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014
u vezi s potporama za infrastrukture luka i zračnih luka, pragovazapijavu potpora za kulfuru
i očuvanje baštine i za potpore za sportsku i višenamjensku rekreativnu infrastrukturu te
regionalnih operativnih programa potpora za najudaljenije regije i o izmjeni Uredbe (EU) br.
70212014 u vezi s izračunavanjem prihvatljivih troškova (SL L 156/l, 20.6.2017.) i Uredbe
Komisije (EU) br. 20201912 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu
njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 65112014 u pogledu njezina produljenja i
odgovarajućih prilagodbi (SL L 2l5,7.7.2020.), ministar gospodarstva i odrŽivog razvoja,
donosi

odluka o dodjeli pojedinačne jednokratne potpore ,,Dilj industrija građevinskog
materijala d.o.o.oo za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti i za ulaganje u

promicanje energije iz obnovljivih izvora energije

Poglavlje I.

opće odredbe
I.

(1) Poduzetniku Dilj industrija građevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 33,32IO0 Vinkovci,
oIB 60248788788 (u daljnjem tekstu: Dilj d.o'o.) dodjeljuje se pojedinačna jednokratna
potpora (u daljnjem tekstu: potpora) za:

a) ulaganje u mjere energetske učinkovitosti u iznosu od 6.900.03l,76 HRK,
b) ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih inrora u iznosu od 9.290.503,20

HRK.
(2) Potpora iz stavka l. ove točke ođluke dodjeljuje se poduzetniku Dilj d.o.o. zaulaganja na

lokacijama, i to:

a) Pogon Dilj, Ciglarska 33, Vinkovci, i
b) Pogon Našice, Braće Radića 200, Našice.

il.

(1) Potpora iz točke I. ove odluke financirat će se u obliku bespovratnih sredstva iz
Modernizacijskog fonda u skladu s prioritetima ulaganja iz ovog Fonda.

(2) Modernizacijski fonđ uspostavljen je kao novi financijski instrument na temelju Direktive
(EU) 2018/410 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. oŽujka 2018. o izmjeni Direktive
2003l81/EZ radi poboljšanja troškovno učinkovitih smanjenja emisija i ulaganje za niske
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emisije ugljikar te Odluke (EU) 2015/1814) (u daljnjem tekstu: ETS Direktiva). U okviru
Modernizacijskog fonda se omogućuju ulaganja u modernizaciju energetskog sektora te
povećanje energetske učinkovitosti u deset đržava članica2. Prioritetna područja ulaganja
su: obnovljivi izvori energije, energetska učinkovitost, skladištenje energije, modernizacija
energetskih mreŽa, tranzicija regija ovisnih o ugljenu. odabir projekta koji se predlaže za
financiranje iz svojeg udjela u Modernizacijskom fondu3 je na državi članici koja ga je
dužna predstaviti odboru zaulagai1a i Europskoj investicijskoj banci (EIB) i tek kada se

potvrdi da je ulaganje u skladu s prioritetnim područjima ulaganja, država članica moŽe
pristupiti financiranjuprojektaulaganjaiz svojegudjela. U skladu s člankom 7. Provedbene
Uredbe (EU) 2020/1001 od 9. srpnja2020. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu

Direktive 2003187lEZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu djelovanja
Modernizacijskog fonda kojim se podupiru ulaganja u modernizaciju energetskih sustava i
poboljšanje energetske učinkovitosti određenih država članicaa, EIB provodi dubinsku
ana|izu u skladu s primjenjivim pravom unije, a na temelju te ana|ize odbor moŽe dati
preporuku o financiranju prijedloga Za ulaganje ako Su ispunjeni uvjeti utvrđeni
Provedbenom Uredbom' uključujući i uvjete koji se odnose na drŽavne potpores.

III.

(1) ova odluka predstavlja akt na temelju kojeg se dodjeljuju potpore u smislu članka 2. točke
14. Uredbe Komisije (EU) br. 65112014 od 17. lipnja 20|4. o ocjenjivanju određenih
kategorija potpora spojivima s unutarnjim trŽištem u primjeni članaka 107. i l08. Ugovora
o funkcioniranju Europske unije6 (u daljnjem tekstu: Uredba br. 65I/2014), Uredbe
Komisije (EU) br. 201711084 od 14. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 65112014 u
vezi s potporama za infrastrukture luka i zračnih luka, pragovazaprijavupotpora za kulturu
i očuvanje baštine i za potpore za sportsku i višenamjensku rekreativnu infrastrukturu te

regionalnih operativnih programa potpora zanajudaljenije regije i o izmjeni Uredbe (EU)
br.702/2014 uvezis izračunavanjem prihvatljivih troškova7 (u daljnjem tekstu: Uredba br.

2017/1084) i Uređbe Komisije Uredbe Komisije (EU) 20201972 od 2. srpnja 2020. o

izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezinaproduljenja i o izmjeni Uredbe (EU)
br. 65ll20I4 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi8 (u daljnjem tekstu:

Uredba br.20201972).

1 sL L76/3,19.3.2018
2Hrvatska, Bugarska, Češka, Estonija, Mađarska, Litva, Latvija, Poljska, Rumunjska, Slovačka
3Uz predviđenih 292 milijuna E'UR, Republika Hrvatska je za korištenje u okviru Modernizacijskog fonda povezala prava u
pogledu emisijskih jedinica namijenjenih prodaji na draŽbi u iznosu od 20o/opa iznos kojim raspolaŽe u Modemizacijskom
fondu za razdoblje 2021. do 2030. imosi 474,5 milijuna EUR
4sL L 221/107 , 10.7 .2020.
5U pogledu primjeneE|J acqtrls o drŽavnim potporama' obvezaje drŽave članice korisnice sredstava iz Modemizacijskog fonda
da dostavi dokaze da prijedlog za ulaganja ispunjava jedan od sljedećih uvjeta: a) dobio je odobrenje drŽavne potpore u skladu
s odlukom Komisije' b) izuzetje od obveze prijave drŽavne potpore u skladu s Uredbom br. 65112014 i c) ne smatra se državnom
potporom u smislu članka l07. stavka l. UFEU.
6sL L 187, 26.6.2014.
7sL L 156/1, 20.6.201'7.
8sL L 215,7.'7.2020
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(2) Potpora iz točke I. odluke odobrava se uvjetno i moŽe se dodijeliti tek po dobivenom
pozitivnom mišljenju Ministarstva financija sukladno članku 9. stavku 8. Zakona o
drŽavnim potporamag.

(3) Potpora iz ove odluke spojiva je s unutarnjim trŽištem u smislu članka 107. stavka 3.
Ugovora o funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu: UFEU) te inzeta od prijave
Europskoj komisiji na ocjenu iz članka l08. stavka 3. UFEU jer su ispunjeni uvjeti utvrđeni
Uredbom br. 651/2014, Uredbom br.2017/1084 i Uredbom br. 20201972.

(4) ovom se odlukom, pored iznosa, utvrđuje kategorija i vrsta potpore iz točke I. ođluke,
uvjeti korištenja potpore, obveze koje se odnose na primjenu pravila vezano uz dodjelu
potpore, lokacija, opis i iznos prihvatljivih troškova, intenzitet potpore za projekt ulaganja
i drugi uvjeti vezani uz spojivost dodjele potpore za ovaj projekt s odredbama Uredbe br.
65 I I 20 | 4, Uredbe br. 20 17 I I 084. i Uredb e br. 2020 I 97 2

Kategorija i vrste potpora
IV.

(l) Na temelju ove odluke dodjeljuju se sljedeće vrste potpora u skladu s Poglavljem I. i
Poglavljem III. odjeljkom 7. Potpore zazaštituokoliša Uredbe br.65ll20l4,Uredbom br.
201711084 i Uredbom br.20201972:

a) potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti iz članka 38. Uredbe br.
651t20t4,

b) potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije iz
članka 41. Uredbe br. 65ll20I4.

(2) ova se odluka ne primjenjuje na potpore za u|aganja u mjere energetske učinkovitosti i
potpore zaulaganjau promicanje energije iz obnovljivih izvora iz stavka 1. ove točke ako
premašuju prihvatljive troškove od 15 milijuna EUR po poduzetniku po projektu ulaganja
za svaku od naveđenih wsta potpora.

Definicije

Zapotrebe ove odluke primjenjuju se sljedeće definicije:
(1) potpora znači svaka mjera koja ispunjava sve kriterije utvrđene u članku 107. stavku

1. UFEU
(2) pojedinačna potpora znači

i. jednokratnapotpora, i
ii. potpora dodijeljena pojedinačnim korisnicima na temelju proglama potpore;

(3) korisnik potpore znači subjekt koji, obavljajući gospodarsku djelatnost, sudjeluje u
prometu roba i usluga, a prima drŽavnu potporu na temelju ove odluke

(4) poduzeće/poduzetnik je svaki subjekt koji se bavi ekonomskom djelatnošću, bez
obzira na njegov pravni oblik. To uključuje posebno, samozaposlene osobe i obiteljske
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poduzetnike koji se bave obrtom ili drugim djelatnostima te partnerstva ili udruŽenja
koja se redovno bave ekonomskom djelatnošću

(5) intenzitet potpore znači bruto iznos potpore izražen kao postotak prihvatljivih
troškova, prij e odbitk a poreza ili drugih naknada

(6) bruto ekvivalent potpore znači iznos potpore ako je korisniku dodijeljena u obliku
bespovratnog sredstva, prije odbitka porcza ili drugih naknada

(7) mikro, malo i srednje poduzeće- MSP znači subjekti definirani Prilogom 1. Uredbe
br.65ll20I4

(8) veliko poduzeće znači poduzeće koje ne ispunjava kriterije utvrđene u Prilogu l.
Uredbe br.65112014

(9) početak radova znači početak građevinskih radova povezanih s ulaganjem ili prva
zakonski obvezujuća obveza za narućivanje opreme ili bilo koja druga obveza koja
ulaganje čini neopozivim, ovisno o tome što nastupi prije. Kupnja zemljišta i pripremni
radovi, primjerice ishođenje dozvola i provođenje studija izvedivosti, ne smatraju se

početkom radova. U slučaju preuzimanja ,,početak radova'' znači trenutak stjecanja

imovine koja je izravno povezana sa stečenom poslovnom jedinicom
(10) zaštita okoliša" znači svako djelovanje kojim se ublažava i sprječava šteta nanesena

lrzičkom okolišu ili prirodnim resursima, nastala zbog djelatnosti korisnika, kojim se

smanjuje rizik takve štete ili koji vodi učinkovitijoj uporabi prirodnih resursa'

uključujući mjere štednje energije i uporabu obnovljivih izvoraenergije
(11) energetska učinkovitost znači količina ušteđene energije utvrđena mjerenjem i/ili

procjenom potrošnje prije i poslije provedbe mjere poboljšanja energetske

učinkovitosti, uz osiguranje normalizacije vanjskih uvjeta koji utječu na potrošnju
energije

(10)energija iz obnovljivih lzvora energije znači energija koju proizvode postrojenja koja
upotrebljavaju samo obnovljive izvore energije te udio, izražen u kalorijskoj vrijednosti,
energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije u hibridnim postrojenjima koja
upotrebljavaju i konvencionalne izvore energije. Uključuje obnovljivu električnu energiju
koja se upotrebljava za punjenje sustava za skladištenje, ali isključuje električnu energiju
proizvedenu kao rezultat sustava za skladištenje

(11)obnovljivi izvori energije znači sljedeće obnovljive nefosilne izvore energije: energija
vjetra, solarna, aerotermalna, geotermalna, hidrotermalna i oceanska energija, energija
vode, energija biomase, energija iz plinova s odlagališta, plinova iz postrojenja za
preradu otpadnih voda i bioloških plinova

(12) primarna poljoprivredna proizvodnja znači proizvodnja proizvoda iz tla ili
stočarstva navedenih u Prilogu I. UFEU bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se

promijenila priroda tih proizvoda
(l3) stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda" znači držar|e ili izlaganje u cilju

prodaje, ponuda na prođaju, isporuka ili bilo koji drugi način stavljanja na trŽište, osim
prodaje preprodavateljima i prerađivačima koju obavlja primarni proizvođač i svih
djelatnosti povezanih s pripremom proizvođa za takvu prvu prodaju; prodaja krajnjim
potrošačima koju obavlja primarni proizvođač smatra se stavljanjem na tržište ako se
odvija u zasebnim za to predviđenim prostorijama
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(14) prerada poljoprivrednih proizvoda znači svako djelovanje na poljoprivrednom
proizvodu čiji je rczultatproizvod koji je i sam poljoprivredni proizvod, osim djelatnosti
na poljoprivrednim proizvodima koje su neophodne za pripremu Životinjskih ili biljnih
proizvoda za prvu prodaju

(15)sektor ribarstva i akvakulture znači sektor gospodarstva koji obuhvaća sve aktivnosti
proizvodnje, prerade itrženjaproizvoda ribarstva i akvakulture sukladno Uredbi (EU) br.
I379l20I3 Europskog parlamenta i Vijeća od 1 l. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju
trŽišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni Uredbe Vijeća (EZ)br.118412006 i
Uredbe (EZ)br.122412009 i stavljanju izvansnage Uredbe Vijeća (EZ)br.10412000 (SL
L 354, 28.12.2013., str. 1.)

(16) datum dodjele potpore znači datum na koji je temeljem nacionalnog prava korisniku
dodijeljeno zakonsko pravo na primanje potpore

(17) poduzetnik u teškoćama znači poduzetnik za kojeg vrijedi najmanje jedna od
sljedećih okolnosti:

a) u slučaju društva s ograničenom odgovornošću (osim MSP-a koji postoji manje
od tri godine i|i, za potrebe prihvatljivosti za potpore za rizično financiranje,
MSP-a tijekom 7 godina od njegove prve komercijalne prodaje koji je primjeren
zau|aganja u rizično financiranje na temelju dubinske analize koju je proveo
odabrani financijski posrednik), ako je više od polovice njegova vlasničkog
kapitala izgubljeno zbog prenesenih gubitaka. To se događa kada se odbijanjem
prenesenih gubitaka od pričuva (i svih drugih elemenata koji se općenito
smatraju dijelom vlastitog kapitala društva) dobije negativan kumulativni iznos
koji premašuje polovicu temeljnog vlasničkog kapitala. Zapotrebe ove odredbe
,,društvo s ograničenom odgovornosti'' odnosi se posebno na dvije wste društava
navedene u Prilogu I. Direktive 20I3/34/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od
26.lipnja 20l3.(SL EU, L l82,29.6.2013.)'0 a ,,vlasnički kapital'' obuhvaća'
prema potrebi, sve premije na emitirane dionice;

b) u slučaju društva u kojem najmanje nekoliko članova snosi neograničenu
odgovornost za dug društva (osim MSP-a koji postoji manje od tri godine lli, za
potrebe prihvatljivosti za potpore za rizićno financiranje, MSP-a tijekom 7
godina od njegove prve komercijalne prodaje koji je primjeren za ulaganja u
rizično financiranje na temelju dubinske analize koju je proveo odabrani
financijski posrednik), ako je više od polovice njegova kapitala navedenog u
financijskom izvještaju društva izgubljeno zbog prenesenih gubitaka. Zapotrebe
ove ođredbe ,,društvo u kojem najmanje nekoliko članova snosi neograničenu
odgovornost za dug društvđ' odnosi se posebno na vrste društva navedene u
Prilogu II. Direktive 20l3l34lEU Europskog Parlamenta i Vijeća ođ26.lipnja
2013. (SL EU, L 182fi3);

loDirektiva 20|3/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima,
konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive
2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEz i 83l349/EEz
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c) ako se nad poduzetnikom provodi cjelokupni stečajni postupak ili on ispunjava
kriterije u skladu s nacionalnim pravom da se nad njim provede cjelokupni
stečajni postupak na zahtjev vj erovnika;

d) ako je poduzetnik primio potporu za sanaciju, a još nije nadoknadio zajam ili
okončao jamstvo, ili je primio potporu za restrukturiranje, a još je podloŽan

pl anu restrukturiranj a;

e) u slučaju poduzetnika koji nije MSP, ako je tijekom zadnje dvije godine:

i. omjer knjigovodstvenog duga i kapitala poduzetnika bio veći od 7,5 i
ii. EBITDA koeficijent pokrića kamata poduzetnika bio je niŽi od 1,0.

(l8)potpomognuta područja znači područja utvrđena u karti regionalnih potpora

odobrenoj u skladu s člankom 107. stavkom 3. točkama (a) i (c) Ugovora na razdoblje
od 1. srpnja2014. do 31. prosinca 202I. zaregionalne potpore dodijeljene do 31.
prosinca 202l. i područja utvrđena u karti regionalnih potpora odobrenoj u skladu s

člankom l07. stavkom 3. točkama (a) i (c) Ugovoranarazdoblje od 1. siječnja 2022.
do 31 . prosinca 2027 . za regionalne potpore dodijeljene nakon 31 . prosinca 2021.

Korisnik i ciljevi dodjele potpora
vI.

(1) Na temelju ove Odluke dodjeljuje se potpora korisniku Dilj d.o.o., koji se sukladno
odredbama iz Priloga I. Uredbe bt.65112014 smatra velikim poduzećem. Dilj d.o.o. prema
Godišnjem financijskom izvješću za 2019. godinu zapošljava 3l7 radnika, ostvaruje
godišnji prihod od 152.667.002,00 HRK i godišnju bilancu 298.448.972,00 HRK. Dilj
d.o.o. je preko vlasnika odnosno trgovačkog društva NEXE Grupe d.đ. (99,52o/o) povezano
društvo s još 15 trgovačkih društava kojima upravlja trgovačko društvo NEXE Grupa d.d.,
a koja trgovačka društva ukupno zapošljavaju 1684 radnika te su zajedno u 2019. godini
ostvarili prihod od LI24.741.516,00 HRK i godišnju bilancu od 1.418.878.777,00 HRK.

(2) Dodjelom potpore iz točke I. ove odluke korisnik Dilj d.o.o. ostvarit će sljedeće ciljeve:
smanjit će se potrošnja energije provedbom mjera energetske učinkovitosti i izgradnjom
fotonaponske elektraneza8.737 MWh/godišnje, odnosno za24,62o/o u odnosu na isporuke
energije prije provedbe projekta; proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora tj. energije

sunca u vlastitim proizvodnim pogonima (pogon Dilj i pogon Našice) smanjit će se
ovisnost i troškovi nabave energije s tržišta; provedba projekta rezultirat će smanjenjem

emisije Coz što će smanjiti ovisnost o troškovima emisija Coz, osuvremenit će se proces
proizvodnje i zamijeniti zastarjela i energetski neučinkovita oprema.

Područje primjene
vII.

(1) Ova Odluka ne primjenjuje se na:

a) potpore za djelatnosti povezane s izvozom u treće zemlje ili drŽave članice, to jest

potpore izravno povezane s izvezenim količinama, uspostavom i radom distribucijske
mreže ili ostalim tekućim troškovima povezanimas izvoznom djelatnošću;
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b) potpore uvjetovane davanjem prednosti uporabi domaće robe u odnosu na uvezenu
robu;

c) potpore koje se dodjeljuju u sektoru ribarstva i akvakulture' kako je obuhvaćeno
Uredbom (EU) br. l379l20t3 Europskog parlamenta i Vijećall uz iznimku potpora za
usavršavanje, potpora za pristup MSP-ova financiranju, potpora u području istraŽivanja
irazvoja,potpora zainovaclje za MSP-ove, potpora za radnike u nepovoljnom poloŽaju
i rađnike s invaliditetom te regionalnih potpora zaulaganje u najudaljenijim regijama i
regionalnih operativnih programa potpore;

d) potpore koje se dodjeljuju u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje, uz iznimku
regionalnih potpora za ulaganja u najudaljenijim regijama, regionalnih programa
operativnih potpora, potpora za savjetodavne usluge u korist MSP-ova, potpora za
rizično financiranje, potpora zaistraživanje i razvoj, potpora za inovacije za MSP-ove,
potpora zazaštitu okoliša, potpora za usavršavanje i potpora za radnike u nepovoljnom
položaju i radnike s invaliditetom;

e) potpore koje se dodjeljuju u sektoru prerade i stavljanja na trŽište poljoprivrednih
proizvoda, u sljedećim slučajevima:

i. ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih
proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na trŽište
stavljaju predmetni poduzetnici;

ii. ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem
na primarne proizvođače;

f) potpore za zatvaranje nekonkurentnih rudnika ugljena, kako su obuhvaćene odlukom
Vij eća 20 I 0 l 7 87 1EIJ |2 

;

g) kategorije regionalnih potpora kako je navedeno u članku 13. Uredbe br. 65ll20t4 i
Uredbe br.2017ll084;

h) Ako poduzetnik djeluje u sektorima koji se isključuju točkama c) - e) ove točke, a ima
druge djelatnosti koje su obuhvaćene područjem primjene ove odluke, ova odluka se
odnosi na potpore dodijeljene u odnosu na potonje sektore ili djelatnosti, ttz uvjet da
sektori ili aktivnosti isključeni iz djelokruga ove odluke ne ostvaruju korist od potpore
dodijeljene u okviru odluke. U tom pogledu korisnik je duŽan osigurati naveđeno
razdvajanje bilo podjelom aktivnosti ili razdvajanjem troškova;

i) na programe potpora u kojima nije izričito isključeno plaćanje pojedinačne potpore u
korist poduzetnika koji podlijeŽe neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju
prethodne odluke Komisije kojom se potpora što ju je dodijelila ista drŽava članica
ocjenjuje nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem, uz iznimku proglama
potpora za nadoknadu štete prouzročene određenim prirodnim katastrofama'

j) na jednokratne potpore u korist poduzetnika iz točke (i);
k) na potpore poduzetnicima u teškoćama, uz iznintku programa potpora za nadoknadu

štete prouzročene određenim prirodnim katastrofama, programa potpora za

11Uredba (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od l l. prosin ca2OI3. o zajedničkom uređenju trŽišta
proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (Ez) br. 1184/2006 i (EZ) br' l224/2o}9 i stavljanju
izvan snage Uredbe Vijeća (EZ)br.l04D000 (SL L 354,28.12.20l3., str.l.)
12odluka Vijeća 2010/'18'1/EU od l 0. prosinca 20 l0. o drŽavnim potporama za zatvaranje nekonkurentnih rudnika
ugljena (SL L 336, 21.12.2010., str.24)
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novoosnovana poduzeća i programa regionalnih operativnih potpora' ako se tim
programima poduzetnici u teškoćama ne dovode u povlašteni položaj u odnosu na druge
poduzetnike. Međutim, odstupajući od toga, ova se odluka primjenjuje, ako poduzetnik
na dan 31. prosinca2019. nije u bio u teškoćama, ali je u razdoblju od 1. siječnja2o20.
do 30. lipnja 202I. postao poduzetnik u teškoćama;

(2) ova se odluka ne primjenjuje na mjere državnih potpora koje same po sebi, s obzirom na
uvjete koji su s njima povezani ili s obzirom na način financiranja' podrazumijevaju

neizbježnu povredu prava Unije, a posebno:

i. na mjere potpore zakoje dodjela potpore ovisi o obvezi korisnika da ima
poslovni nastan u određenoj drŽavi članici ili da većina njegovih poslovnih
jedinica ima poslovni nastan u toj drŽavi članici. Međutim, zahtjev da ima
poslovnu jedinicu ili podružnicu u drŽavi članici koja dodjeljuje potporu u
trenutku plaćanja potpore dopušten je;

ii. na mjere potpore za koje dodjela potpore ovisi o obvezi korisnika da
upotrebljava robu proizvedenu ili usluge pruŽene na drŽavnom području;

iii. na mjere potpore kojima se korisnicima ograničava mogućnost uporabe
rezu|tata istraŽivanja, razvoja i inovacija u ostalim državama članicama.

P r ihv atlj iv o st k o r is n i ka
VIII.

(1) U okviru ove odluke, potpora se ne moŽe dodijeliti:

a) ako se radi o poduzetniku koji je bio u teškoćama na dan 31. prosinca2}I9. u skladu s

odredbamatočkeV. podtočke 19. oveodlukeali jeurazdobljuod 1. siječnja2020.đo
30. lipnja 202l. postao poduzetnik u teškoćama;

b) ako se radi o poduzetniku u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije
sukladno odredbama Stečajnog zakona orN 71115; I04ll7);

c) poduzetniku i/ili osobama ovlaštenim za zashlpanje korisnika potpore u poduzetniku,
protiv kojih je izrečena pravomoćna osuđujuća kaznena presuda za jedno ili više
kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, preuzimanje mita u
gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupkujavne nabave, utaja poreza ili carine,
subvencijska prijevara, pranje novaca' zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito
pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, protuzakonito
posredovanje, udruŽivartje za počinjenje kaznenog djela, zločinačko udruženje i
počinjenje kaznenog djela u sustavu zločinačkog udruŽenja i zlouporaba obavljanja
duŽnosti drŽavne vlasti, terorizma ili kaznenih djela povezanih s terorističkim
aktivnostima, dječjim radom ili drugim oblicimatrgovanja ljudima sukladno odredbama

Kaznenog zakona (NN 1 25i 1 1, I 441 12, 56 I I 5, 6l I 1 5, 101 I 17, t 1 8/l 8, 126l l9);
d) ako se radi o poduzetniku koji podlijeŽe neizvršenom nalogu za powat sredstava

temeljem prethodne odluke Komisije kojom se potpora što ju je dodijelila ista država
članica ocjenjuje nezakonitom i nespojivom S unutarnjim trŽištem, uz iznimku programa

potpora za nadoknadu štete prouzročene određenim prirodnim katastrofama;
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e) ako se radi o poduzetniku koji se nalazi u postupku povrata drŽavne potpore ili de
minimis potpore.

(2) Korisnik potpore iz točke [. ove odluke nije bio poduzetnik u teškoćama na dan 31.
prosinca 2019. godine, što potvrđuju rezultati poslovanja objavljeni u Godišnjem
financijskom izvješću' prema kojima je Dilj d.o.o. u20l9. ostvario ukupan godišnji prihod
od 152.667.002,00 HRK i ukupne rashode od 13l.370.314,00 HRK pri čemu dobit nakon
oporezivanja iznosi 16.850.637,00 HRK. Prenesena dobit iz prethodnih razdoblja na dan
31. prosinca2}l9. godine iznosila je 3.208.822,00 HRK. Također, Dilj d.o.o. se ne nalazi
ni u jednoj od ostalih situacija navedenih u stavku l. ove točke.

(3) Korisnik potpore iz točke I. ove odluke Dilj d.o.o. pripada NEXE grupi d.d. te je stoga bilo
potrebno utvrditi financijsko stanje ove Grupe u cjelini na dan 31.12.2019. kako bi se
utvrdilo njezino stvarno ekonomsko stanje. Naime, ako subjekt koji podnosi zahtjev za
potporu nije u teškoćama, provjeru vjerodostojnosti treba izvršiti na razini gospodarske
jedinice (grupe) kojoj pripada i utvrditi njezinu ukupnu financijsku situaciju. Ako nema
posebnih raz|oga za pretpostavku postojanja teškoćanarazini gospodarske jedinice kao
cjeline (a ne samo jedne sestrinske tvrtke)' moguće je dodijeliti potporu prema Uredbi
65Il2O14|3. Stoga je izvršena navedena provjera vjerodostojnosti na razini NEXE grupe
d.d. kao cjeline, kojoj pripada podnositelj prijave te je utvrđeno sljedeće: NEXE grupa d.d.

ie u 2019. konsolidirano ostvarila prihode od I.124.741,.516 HRK te ukupne rashode u
iznosu od 996.228.766 HRK, pri čemu je dobit nakon oporezivanja iznosila I07.l74.l79
HRK. Prenesena dobit iz prethodnih razdoblja na dan 3I.I2.20I9. je iznosila 40I.464.027
HRK. S obzirom na navedeno, razvidno je da nije ispunjen ni jedan od kriterija iz točke
V. podtočke 19. ove odluke odnosno članka 2. stavka 18. Uredbe 65112014 kojima se
definira poduzetnik u teškoćama, što potvrđuju podaci u nastavkula.

Financijski status Dilj d.o.o. i Nexe Grupi d.d. u odnosu na kriterije koji definiraju
poduzetnika u teškoćama na dan 31.12.2019.

(ć|.2. stavak 18. Uredbe br.65|12014.)

13 odgovor EK - opće uprave za tržišno natjecanje od 17. oŽujka2017. (Article 2 _ Definitions: Undertaking in difficulties,
single economic unit) na traŽenje Ministarstva financija Republike Hrvatske
la Podaci iz Konsolidiranog izvješća NEXE grupe d.d. i Godišnjeg financijskog izvješća Dilj d.o.o. U prilogu Prijedloga odluke
se dostavljaju podaci o statusu ostalih poduzetnika koji su članice NEXE Grupe d.d'
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Pokazatelj fi nancijskih rezultata poslovanja za
2019. g.

DILJ
d.o.o.

Konsolidirano NEXE
GRUPA

I
Adekvatnost kapitala - pokrivenost temeljnog
kapitala preneseđm gubicima (<_50%) r3% 542%

2
Adekvatnost kapitala - pokrivenost ukupnog kapitala
prenesenim gubicima (<-50%) r2% 512%

J
Ispunjenost uvjeta za stečajni postupak sukladno
Stečajnom zakonu ne ne

4 Potpora za sanaciju / restrukturiranje ne ne

5 Omjer knjigovodstvenog duga i kapitala (>7,5) 0,5 r,3

6 EBITDA koeficijent pokrića kamata (<l) 6,8 7,6



Učinak poticaja
IX.

(1) Potpora iz točke I. ove odluke koja se dodjeljuje korisniku Dilj d.o.o. ima učinak poticaja
sukladno članku 6. Uredbe br.65112014.

(2) Smatra se da potpora ima učinak poticaja sukladno stavku l. ove točke, odnosno stavku 2.

članka 6. Uredbe br. 65ll20l4 ako je korisnik Ministarstvu gospodarstva i odrŽivog razvoja
podnio pisani zahtjev za potporu prije početka rada na projektu ili djelatnosti. Zahtjev za
potporu mora sadrŽavati barem sljedeće informacije:

a) naziv i veličinu poduzetnika;

b) opis projekta, uključujući datume njegova početka i dovršetka;
c) lokaciju projekta;

d) popis troškova projekta;

e) vrstu potpore (bespovratno sredstvo, zajam, jamstvo, povratni predujam,

dokapitalizacija ili drugo) i iznos javnog financiranja potrebnog za projekt.

(3) U skladu sa stavkom 3. članka 6. Uredbe 65112014 za jednokratne potpore koje se
đodjeljuju velikim poduzetnicima smatra se da imaju učinak poticaja ako je, uz osiguravanje
ispunjenja uvjeta utvrđenog u stavku 2. ove točke, drŽavačlanica prije dodjele dotične potpore
provjerila da se dokumentacijom koju je pripremio korisnik potvrđuje da će potpora dovesti
do jednog od navedenog:

a) za regonalne potpore za ulaganje da je proveden projekt koji bez potpore ne bi bio
proveden u dotičnom području ili ne bi bio dovoljno profitabilan za korisnika u dotičnom
području;

b) u svim ostalim slučajevima, da postoji:
- znatno povećanje opsega projekta/djelatnosti uslijed potpore, ili
- znatno povećanje ukupnog iznosa koji korisnik troši na projekt/djelatnost uslijed
potpore, ili
- znatno povećanje brzine dovršenja dotičnog projekta/djelatnosti.

(4) Korisnik potpore Dilj d.o.o. je sukladno članku 6. stavcima 2. i 3. Uredbe br. 651/2014
podnio pisani zahtjev za potporu prije početka radova na Projektu ulaganja u mjere energetske

učinkovitosti i ulaganja u promicanje energije iz obnovljivih izvora, a koji zahtjev sadrŽi
podatke iz stavka 2. ove točke te je dokumentacijom koju je dostavio Ministarstvu gospodarstva

i odrŽivog razvoja sukladno stavku 3. ove točke potvrđeno da je provedba ovog Projekta
uvjetovana dodjelom potpore jer se isti bez javnog financiranja ne bi mogao provesti u opsegu,
financijskom i u vremenskom okviru koji je planiran radi ostvarenja ciljeva Projekta, odnosno
ne bi ispunio uvjete iz stavka 3. podtočke b) ove točke. Sukladno navedenom potpora ima
učinak poticaja kakoje navedeno u stavku 1. ove točke.
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Prihvatljive aktivnostin troškovi, intenzitet i iznos potpore

POGLAVLJE II

Uujeti za dodjelu potpora za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti
x.

(1) Potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti iz članka 38. Uredbe 65112014
dodjeljuju se uz obvezu ispunjavanja svih uvjeta iz Uredbe br. 65112014, Uredbe br.
201711084 i Uredbe br. 20201972. i iz ove Odluke i ne mogu se dodijeliti ako je cilj
poboljšanja osigurati da se poduzetnici pridrŽavaju normi Unije koje su već donesene, iako
još nisu na snazi.

(2) Prihvatljivi troškovi su dodatni troškovi ulaganja neophodni za postizanje više razine
energetske učinkovitosti, koji se određuju kako slijedi:

a) ako se trošak ulaganja u energetsku učinkovitost moŽe utvrditi kao zasebno ulaganje
u ukupnom trošku ulaganja' taj trošak povezan s energetskom učinkovitošću
predstavlja prihvatljive troškove;

b) u svim ostalim slučajevima troškovi ulaganja u energetsku učinkovitost utvrđuju se
u odnosu na slično ulaganje koje nije u tolikoj mjeri usmjereno na energetsku
učinkovitost, a koje bi se vjerodostojno moglo provesti bez potpore. Dobivena
razlika između troškova ulaganja odgovara troškovima povezanima s energetskom
učinkovitosti i predstavlja prihvatljive troškove.

(3) Troškovi koji nisu izravno povezani s postizanjem više razine energetske učinkovitosti nisu
prihvatljivi.

(4) Intenzitet potpore ne premašuj e 30o/o prihvatljivih troškova.
(5) Intenzitet potpore može se povećati za l5 postotnih bodova budući daje cjelokupan teritorij

Republike Hrvatske potpomognuto područje koje ispunjava uvjete iz članka 107. stavka 3.
točke (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu: UFEU).

Uuieti za dodjelu potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije
xI.

(1) Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije spojive su s
unutrašnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. UFEU iinlzimajuse od obveze prijave
iz članka 108' stavka 3. UFEU ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u članku 4l. i u poglavlju
I. Uredbe br. 65112014, Uredbe br.2017 /1084 i Uredb ebr. 20201972 i ove Odluke.

(2) Potpore zaulaganje u proizvodnju biogorivaizuzimaju se od obveze prijave samo ako se
ulaganja kojima se dodjeljuje potpora upotrebljavaju za proizvodnju održivih biogoriva,
osim biogoriva proizvedenih iz prehrambenih sirovina. Međutim, potpore za ulaganja u
prenamjenu postojećih postrojenj a za proizvodnju biogoriva iz prehrambenih sirovina u
postrojenja zaproizvodnju naprednih biogorivaizuzimaju se na temelju članka 41. Uredbe
651/2014, pod uvjetom da se proizvodnja biogoiva iz prehrambenih sirovina smanji
ruzmj emo novom kapacitetu.
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(3) Potpore se ne dodjeljuju za biogoriva koja podliježu obvezi opskrbe ili miješanja.

(4) Potpore se ne dodjeljuju postrojenjima za proizvođnju energije vode koja nisu u skladu s

Direktivom 2000 I 60 IEZ Europskog parlamenta.
(5) Potpore zaulaganje dodjeljuju se isključivo novim postrojenjima. Potpora se ne dodjeljuje

niti se isplaćuje nakon početka rada postrojenja i neovisna je o rezultatu.
(6) Prihvatljivi troškovi su dodatni troškovi ulaganja neophodni za poticanje proizvodnje

energije iz obnovljivih izvora. određuju se kako slijedi:
a) ako se troškovi ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u ukupnom

trošku ulaganja mogu utwditi kao zasebno ulaganje, npr. kao lako prepoznatljiva

,,dodatna komponenta" za prethodno postojeći objekt, taj trošak povezan S

obnovljivom energijom je prihvatljivi trošak;
b) ako se troškovi ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora mogu

utvrditi u odnosu na slično ulaganje koje je manje prihvatljivo za okoliš, a koje bi
se vjerodostojno moglo provesti bez potpore, pri čemu razlika između troškova
ulaganja odgovara troškovima povezanim s obnovljivom energijom i predstavlja
prihvatljive troškove;

c) za određena mala postrojenja zakoja nije moguće odrediti ulaganje koje je manje
prihvatljivo za okoliš jer postrojenja ograničene veličine ne postoje, prihvatljivi
troškovi su ukupni troškovi ulaganja zapostizanje više razine zaštite okoliša.

(7) Troškovi koji nisu povezani izravno s postizanjem više razine zaštite okoliša nisu
prihvatljivi.

(8) Intenzitet potpore ne smije premašiti:

a) 45o/o pihvatljivih troškova ako se prihvatljivi troškovi izračunavaju na temelju
stavka 3. podtočke a) ili podtočke b) ove točke za velike poduzetnike;

b) 30o/o pihvatljivih troškova ako se oni izračunavaju na temelju stavka 3. podtočke
c) ove točke.

(9) Intenziteti potpore iz stavka 8. ove točke mogu se povećati za 15 postotnih bodova s

obzirom na to da se Republika Hrvatska smatra potpomognutim područjem iz članka 107.

stavka 3. točke (a) UFEU.
(l0) Ako se potpore dodjeljuju u konkurentnom natječajnom postupku na temelju jasnih,

transparentnih i nediskriminirajućih kriterija, intenzitet potpore može doseći I00% prihvatljivih
troškova. Taj natječajni postupak je nediskriminirajući i njime se dopušta sudjelovanje svih
zainteresiranih poduzetnika. Proračun povezan s natječajnim postupkom obvezujuće je
ograničenje u smislu da potporu ne mogu dobiti svi sudionici, a potpora se dodjeljuje na tanelju
početne ponude koju podnese ponuditelj, te su stoga isključeni naknadni pregovori.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi Projekta

xII.

(1) U skladu sa zahtjevom za dodjelu potpora zau|aganje u mjere energetske učinkovitosti
projektom ulaganja Dilj d.o.o. predviđene su sljedeće aktivnosti:

a) u pogonu Dilj: zamjena postojećih vakuum pumpi centralnom frekventno

upravlj anom vakuum pumpom' zamjena po stoj eće g kompresora novim energetski
efikasnijim, zamjena postojeće rasvjete energetski efikasnijom LED rasvjetom,
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Zamjena prečistača, energetski efikasnijim strojem, kolnim mlinom, ugladnja
centralnog nadzornog sustava (CNS) zapraćenje potrošnje energije;

b) u pogonu Našice: zamjenapostojeće automatike novim robotima i automatikom,
zamjena postojećeg kompresora novim energetski efikasnijim i korištenje otpadne
topline kompresora, zamjena postojeće rasvjete energetski efikasnijom LED
rasvjetom, zamjena vagona tunelske peći novim energetski učinkovitim
vagonima;

c) stručni, projektantski nadzor, izrada projektne dokumentacije, upravljanje
projektom, promidŽba i vidljivost.

(2) Ukupni troškovi ulaganja u mjere energetske učinkovitosti iz stavka l. ove točke u oba
pogona iznose 16.148.403,90 HRK, od čega se na prihvatljive troškove odnosi
15.333.403,90 HRK, a kao što je to prikazano u Tablici 1':

Tablica 1.

opis troškova ulaganja Ukupni
troškovi
ulaganja
(HRI()

Prihvatljivi
troškovi (HRIQ

Neprihvatljivi
troškovi (HRIQ

Zamjena vagona tunelske
peći

3.549.000 3.549.000 0.00

Zamjena automatike
uvođenjem robota

6.52s.000 6.s25.000 0.00

Zamjena vakuum pumpi
cettr alizir anim sustavom

271.200 277.200 0.00

Zamjena kompresora
energetski učinkovitijim

380.900 380.900 0.00

Uvođenje učinkovitijih
sustava rasvjete

s 18.920 518.920 0.00

Zamjena prečistača gline
kolnim mlinom

3.773.384 3.733.384 0.00

CNUS + daljinsko mjerenje

- industrija 4.0
309.000 309.000 0.00

Stručni' proj ektantski nadzor 225.000 0,00 225.000

Izrada
dokumentacije

projektne 50.000 0,00 50.000

Upravljanje projektom 525.000 0,00 525.000

Promidžba i vidljivost 1s.000 0,00 15.000

UKUPNO 16.148.404 15.333.404 81s.000
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(3) Ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije odnosi se na postavljanje

novih sustava zaproizvodnju energije iz obnovljivih izvora, odnosno ugradnju fotonapona
instalirane snage od 1.320 kW u pogonu Dilj i fotonapona instalirane snage 990 kW u
pogonu Našice.

(4) Ukupni troškovi ulaganja u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije odnosno
postavljanja novih sustava zaproizvodnju električne energije iz energije sunca iz stavka 3.

ove točke u oba pogona iznose 16.584.172,00 HRK, od čega se na prihvatljive troškove
odnosi 15.484.172'00 HRK, a kao što je to prikazano u Tablici 2.:

Tablica 2. opis troškova ulaganja

opis troškova ulaganja Ukupni
troškovi
ulaganja
(HRr9

Prihvatljivi
troškovi (HRK)

Neprihvatljivi
troškovi (HRIQ

Građevinski dio 3.269.747 3.269.747 0,00

Elektrotehnički dio i oprema 12.2t4.425 12.2r4.425 0,00

Izrada
dokumentacije

projektne 100.000 0,00 100.000

Ishođenje EOTRP * ugovor
o priključenju

1.000.000 0,00 r.000.000

UKUPNO 16.584.172 15.484.172 1.100.000

Intenzitet i iznos potpore
xIII.

(1) Za izračun intenziteta potpore i prihvatljivih troškova, svi iznosi koji se upotrebljavaju u
ovoj odluci su iznosi prije odbitka poreza i drugih naknada. Prihvatljivi troškovi su
popraćeni pisanim dokazima koji su jasni, konkretni i ažurirani.

(2) Potpore koje se isplaćuju u budućem razdoblju, uključujući i one koje se isplaćuju u više
obroka, diskontiraju se na njihovu vrijednost u trenutku dodjele. Prihvatljivi troškovi se
također diskontiraju u trenutku dodjele. Kamatna stopa koju treba primjenjivati pri
diskontiranju diskontna je kamatna stopa koja se primjenjuje u trenutku dodjele potpore.

(3) S obzirom da se radi o velikom pođuzetniku intenzitet potpore za ulaganja u mjere
energetske učinkovitosti iznosi 45o/o u odnosu na prihvatljive troškovq a za ulaganja u
promicanje energije iz obnovljivih izvora odnosno postavljanje novih sustava za
proizvodnju električne energije iz energije sunca' intenzitet potpore iznosi 60%o ll odnosu
na prihvatljive troškove.
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(a) Slijedom navedenog, potpora za:

a) ulaganje u mjere energetske učinkovitosti sukladno članku 38. Uredbe br'
651/2014 iznosi 6.900.031,76 HRK, te za

b) ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora sukladno članku 41. Uredbe
br. 65 I l20l 4 iznosi 9 .290.503,20 HRK.

Tablica 3. Ulaganje u mjere energetske učinkovitosti (čl. 38. GBER)

Ukupna wijednost projekta 16.148.404,00 HRK

Prihvatljivi trošak 15.333.404,00 HRK

Neprihvatljivi trošak 815.000,00 HRK

Intenzitet potpore 4s%

Iznos potpore 6.900.031,76 HRK

Tablica 4. Ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih inora energije (čl. 41. GBER)

Ukupna wijednost projekta 16.584.t72,00 HRK

Prihvatljivi trošak 15.484.172,00 HRK

Neprihvatljivi trošak 1.100.000,00 HRK

Intenzitet potpore 60%

Iznos potpore 9.290.503,20 HRK

(5) Korisnik potpore Dilj d.o.o. će vlastitim sredstvima odnosno vlastitim doprinosom
financirati razliku između ukupne vrijednosti ulaganja u mjere energetske učinkovitosti
i ulaganja u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije i iznosa potpore, kao i
neprihvatljive troškove.

(6) Potpore ulaganja za mjere iz stavka 4. isplaćivati će se s posebnog računa Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost namijenj enog Za financiranje provedbe
aktivnosti iz Modernizacijskog fonda u skladu sa člankom 103. stavkom 3. Zakona o
klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (Narodne Novine l27ll9).
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Z b raj anj e (kum ulac ij a) potpora
xIv.

(1) Pri određivanju poštuju li se maksimalno dopušteni intenziteti potpore od45Yo za ulaganje
u mjere energetske učinkovitosti i 60% za u|aganje u promicanje energije iz obnovljivih
izvora energije prihvatljivih troškova iz točke XII. ove odluke, u obzir se uzima ukupni
iznos drŽavnih potpora za projekt kojemu je dodijeljena potpora.

(2) Ako se financiranje Unije kojim centralno upravljaju institucije, agencije, zajednička
poduzeća ili druga tijela Unije koja nisu pod izravnom ili neizravnom kontrolom đržave
članice kombinira s drŽavnim potporama, za potrebe određivanja poštuju li se pragovi za
prijavu i maksimalni intenziteti potpore ili maksimalni iznosi potpore, u obzir se uzimaju
samo drŽavne potpore, pod uvjetom da ukupan iznos javnog financiranja dodijeljen u
odnosu na iste prihvatljive troškove ne premašuje najpovoljniju stopu financiranja
utvrđenu propisima zakonodavstva Unije. U konkretnom slučaju, predmetni se Projekt
financira iz Modernizacijskog fonda i vlastitih sredstava korisnika te ne uključuje
financiranje iz centralno upravljanih fondova EU.

(3) Potpora čije je troškove moguće utvrditi, a koja se dodjeljuje na temelju ove odluke moŽe

se zbrajati:

a) s bilo kojom drugom drŽavnom potporom, pod uvjetom da se dotične mjere
odnose na različite prihvatljive troškove koje je moguće utvrditi;

b) s bilo kojom drugom drŽavnom potporom koja se odnosi na iste prihvatljive
troškove, bilo da se oni djelomično ili potpuno preklapaju, isključivo ako to
zbrajanje ne dovodi do premašivanja najvišeg intenziteta potpore ili iznosa
potpore koji je primjenjiv na tu potporu temeljem Uredbe br. 65112014., Uredbe
br. 2017 I 1084 i Uredb e br. 20201972;

c) potpore bez prihvatljivih troškova koje je moguće utvrditi mogu se zbrajati s bilo
kojom drugom drŽavnom potporom bez prihvatljivih troškova koje je moguće

utvrditi do najvećeg odgovarajućeg ukupnog praga za financiranje utvrđenog u

odnosu na posebne okolnosti svakog slučaj na temelju Uredbe br. 651120|4,

Uredbe bt. 2017 l T084, Uredbe br . 2020197 2 ili odluke o općem skupnom izuzeću
koju je donijela Komisija.

(4) Potporu koja se dodjeljuje na temelju ove odluke nije dopušteno zbrajati s de minimis
potporom u odnosu na iste prihvatljive troškove ako bi takvo zbrajanje rezultiralo iznosom
potpore koji prelazi dopušteni iznos odnosno intenzitet potpore utvrđen za kategoriju potpora

iz stavka 1. ove točke.

Datum početka i dovršetka projekta
xv.

(1) Početak provedbe projekta planira se u što kraćem roku, a nakon dobivanja pozitivnog
mišljenja Ministarstva financija na Prijedlog odluke o dodjeli pojedinačne potpore sukladno

Zakonu o drŽavnim potporama i donošenja odluke o dodjeli potpore.

(2) Dowšetak projekta planira se u rujnu 2023. godine.
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Učinkovitost potpore
xvI.

(1) Provedbom Projekta ulaganja u mjere energetske učinkovitosti i ulaganja u postavljanje
novih sustava zaproizvodnju električne energije iz energije Sunca u dva proizvodnapogona
Dilj d.o.o. smanjit će se potreba za korištenjem energije koja se trenutno nabavlja iz
distribucijske mreŽe i konvencionalnih izvora energije, povećat će se količina energije
proizvedene iz obnovljivih izvora energije u konačnoj potrošnji energije koja je potrebna
zarud proizvodnih pogona. Također, zamijenit će se zastarjela i energetski neučinkovita
oprema. Provedbom aktivnosti Projekta ostvarit će se ušteda u isporuci energije od
8.737.4l8 kWh/godišnje u pogonima koji su predmet obuhvata projekta, te povećanjem
količine obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji za 3.I2L5t2 kwh/god, što će
smanjiti troškove energije Dilj d.o.o. za3,4 milijuna HRK.

(2) Zamjenom zastarjele energetski neučinkovite opreme novom tehnološki naprednijom
opremom ostvarit će se unapređenje procesa proizvodnje i smanjiti troškovi održavanja za
0,l5 milijuna kuna godišnje, smanjit će se zastoj u procesu proizvodnje prouzročeni
kvarovima na opremi, a povećat će se kvaliteta gotovih proizvoda. Na taj način Projekt
doprinosi ciljevima Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske 2030., Razvojnom
smjeru 3, Zelena i digitalna tranzicija, SC 8. Ekološka i energetskatratuicija za klimatsku
neutralnost. Također' projekt je u skladu s ciljevima Kohezijske politike EU i doprinosi
prioritetima ulaganj a u razdoblju 202L .-2027 .

Stupanje na snagu i provedba Odluke
xvil.

(1) Prijedlog odluke će biti dostavljen Ministarstvu financija sukladno članku 9. Zakona o
drŽavnim potporama radi davanja mišljenja o usklađenosti sadrŽaja prijedloga odluke s
pravilima o drŽavnim potporama i Smjernicama politike drŽavnih potpora Republike
Hrvatske.

(2) ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a nakon dobivanja pozitivnog mišljenja
Ministarstva financija iz stavka 1. ove točke.

(3) odluka o dodjeli potpore objavit će se na mreŽnim stranicama Ministarstva gospodarstva i
odrŽivog ruzvoja (www.mineor.gov.hf) nakon što se korisniku potpore Dilj d.o.o. omogući
da iz odluke izuzme podatke koji predstavljaju poslovnu ili profesionalnu tajnu te će biti
javno dostupna na navedenim mrežnim stranicama za vrijeme njegovog cijelog trajanja.

O bj av lj iv anj e i i nfo r m a c ij e

xvlII.

Izvršenje obveza objavljivanje i dostupnost informacija u vezi s ovim Programom osigurat će
se u skladu s člankom 9. Uredbe br.65|l20l4.
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I zuj e š ćivanj e i p raće nj e

xIx

(1) Republika Hrvatska Komisiji dostavlja:

a) preko Komisijina elektroničkog sustava za podnošenje prijava saŽetak informacije o
mjeri potpore iz ove Odluke koja se izlima na temelju Uredbe br. 65112014, u
standardiziranom obliku utvrđenom u Prilogu II. zajedno s poveznicom za pristup cjelovitom
tekstu mjere potpore, uključujući izmjene, u roku od 20 radnih dana od njezina stupanja na
snagu;

b) godišnje izvješće, iz Uredbe Komisije (EZ) br. 79412004 od 2I. travnja 2004. o
provedbi Uredbe Vijeća (EZ)br.65911999 od22. oŽujka 1999. o utvrđivanju detaljnih pravila
za primjenu članka 93. Ugovoru o EZ-u' kako je izmijenjena' u elektroničkom obliku, o
primjeni ove Uredbe, u kojem su sadrŽane informacije navedene u Provedbenoj uredbi za svaku
cijelu godinu ili svaki dio godine đijelom kojeg se ova Uredba primjenjuje.

(2) Kako bi se Komisiji omoguĆilo praćenje potpora koje se izuzimaju od obveze prijave na
temelju Uredbe br.65112014, Uredbe br.2017lI084 i Uredbe br.20201972 Republika Hrvatska
ili, u slučaju potpora dodijeljenih za projekte europske teritorijalne suradnje, država članica u
kojoj se nalazi upravljačko tijelo, vodi podrobnu evidenciju s informacijama i pratećom

dokumentacijom potrebnima kako bi se utvrdilo da su ispunjeni svi uvjeti utvrđeni u navedenim
uredbama. Ta se evidencija čuva 10 godina od datuma dodjele jednokratne potpore ili
posljednje potpore na temelju programa.

(3) ođ svake države članice Komisija može zatražiti sve informacije i prateću dokumentaciju
koje Komisija smatra potrebnima za praćenje primjene potpore iz ove odluke dodijeljene na
temelju Uredbe 65112014 i njezinih izmjena i dopuna, uključujući informacije iz stavka 2.

Republika Hrvatska duŽna je Komisiji dostaviti traŽene podatke i prateću dokumentaciju u roku
od 20 radnih dana od primitka zahtjeva ili u dužem roku ako je tako utvrđeno u zahtjevu.

xx.
odredbe ove odluke usklađene su i tumače se u skladu s Uredbom br.65112014, Uredbom br.
201711084 i Uredbom br.20201972.
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