1. PODACI O TVRTKI
Naziv
Poštanski broj,
mjesto i adresa
OIB

Ime i prezime vlasnika/
odgovorne osobe

2. PODACI O POVEZANIM OSOBAMA S PODUZETNIKOM
( Naziv, adresa sjedišta i OIB povezanog poslovnog subjekta)
R.b. 1.
R.b. 2.
R.b. 3.
R.b. 4.
IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE
VRIJEDNOSTI POVEZANIH OSOBA
R.b.
poveza
Godina
ne
osobe

Naziv državnih tijela ili pravnih
osoba koje su odobrile
potpore male vrijednosti

Namjene ili projekti za
koje su odobrene
potpore

Datumi
dodjeljene
potpore

2017.

2018.

2019.

UKUPNO:

Iznos potpora
u kunama

Napomena:
Sukladno 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, ukupan iznos svih potpora male vrijednosti koje jednom
poduzetniku mogu biti dodijeljene tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine ne smije biti veći od 200.000
eura, odnosno od 100.000 eura za poduzetnike koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu, u
kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan sklapanja ugovora o dodjeli
potpore, uključujući i iznos potpore dobiven u okviru ove mjere.
Pojam „jedan poduzetnik” obuhvaća sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:
a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću,
b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela
drugog poduzeća,
c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim
poduzećem, ili prema odredbi statuta, ili društvenog ugovora tog poduzeća;
d) jedno poduzeće koje je dioničar ili član u drugom poduzeću kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim
dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom
poduzeću.
Poduzeća koja su u bilo kojem od navedenih odnosa preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju
jednim poduzetnikom.

U Zagrebu, ________________________

M.P. __________________________________
( ime i prezime)

