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PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I
DOPUNI ODLUKE O POTPORAMA U
RURALNOM TURIZMU NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
Radi stvaranja pretpostavki za provedbu Županijske razvojne strategije u dijelu koji se odnosi
na ostvarivanje strateškog cilja razvoja konkurentnog gospodarstva kroz razvoj ruralnog turizma, te
provedbu utvrđenih mjera, Skupština Osječko-baranjske županije donijela je Odluku o potporama u
ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 6/15. i 2/17.),
nastavno: Odluka). Odlukom su uređeni uvjeti, način, te postupak odobravanja potpora u ruralnom
turizmu na području Osječko-baranjske županije.

1.
2.
3.

Odlukom su utvrđene sljedeće vrste potpora:
potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma,
potpora za autohtonu eno i gastro ponudu,
potpora za organizaciju i sudjelovanje na sajmovima i manifestacijama.

Korisnici potpora su obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti i trgovačka društva
registrirani za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u ruralnom turizmu, udruge registrirane za
djelatnosti povezane uz selektivne oblike ruralnog turizma i druge fizičke i pravne osobe koje imaju
prebivalište odnosno sjedište na području Županije i koje ispunjavaju uvjete utvrđene Odlukom i
posebnim propisima odnosno pravilima o potporama male vrijednosti. Postupak dodjele potpora
pokreće se i provodi temeljem javnog poziva koji se objavljuje na internetskim stranicama Županije
Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganje u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma na
području Osječko-baranjske županije u 2017. godini bio je otvoren od 1. do 15. ožujka 2017. godine,
a prihvatljivi troškovi bili su od 1. studenoga prethodne (2016. godine) godine do dana podnošenja
zahtjeva. Člankom 17. stavak 2. propisano je da je javni poziv otvoren do utroška sredstava
planiranih u Proračunu Županije za tu namjenu, a najkasnije do 31. listopada tekuće godine. Nakon
provedenog Javnog poziva za dodjelu potpora za ulaganje u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma
na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini, osigurana sredstva u Proračunu Županije za
dodjelu potpora za ulaganje u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma realizirana su u cijelosti.
Budući da poslovni subjekti u ruralnom turizmu ne bi mogli ostvariti potporu u 2018. godini za
ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma koja su imali nakon 15. ožujka 2017. godine,
Skupština Osječko-baranjske županije na 5. sjednici 24. listopada 2017. godine donijela je Odluku o
izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu i projekcija za 2018. i
2019. godinu, prema kojoj su sredstva za potpore za razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma povećana
za 560.000,00 kuna.
Uzimajući u obzir odredbu članka 17. stavak 2. Odluke prema kojoj je javni poziv otvoren do
utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za tu namjenu, a najkasnije do 31. listopada
tekuće godine i činjenicu da su sredstva za dodjelu potpora povećana, potrebno je u članku 17. iza
stavka 2. dodati novi stavak prema kojem se rokovi podnošenja zahtjeva mogu produljiti, na način
kako slijedi:
"Rok iz prethodnog stavka može se produljiti ukoliko nisu utrošena planirana sredstva u
proračunu za tu namjenu, a najkasnije do 15. prosinca tekuće godine."
U članku 17. dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.
Slijedom navedenoga predlaže se donošenje izmjene i dopune Odluke o potporama u ruralnom
turizmu koja u prijedlogu glasi:
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Temeljem članka 30. točka 2. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj
2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), a u svezi sa člankom 3.
Uredbe Komisije (EU) broj 1407/2013 ("Službeni list" Europske unije L 352/1 od 24. prosinca 2013.
godine) i člankom 4. stavak 1. podstavak 3. i člankom 10. Zakona o državnim potporama ("Narodne
novine" broj 47/14.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na _____ sjednici
____________ 2017. godine

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o
potporama u ruralnom turizma na području
Osječko-baranjske županije

Članak 1.
U Odluci o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije
("Županijski glasnik" 6/15. i 2/17.) u članku 17. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
"Rok iz prethodnog stavka može se produljiti ukoliko nisu utrošena planirana sredstva u
proračunu za tu namjenu, a najkasnije do 15. prosinca tekuće godine."
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku".

KLASA:
URBROJ:

Predsjednik
Dragan Vulin
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Prilog

ODREDBE ODLUKE O POTPORAMA
U RURALNOM TURIZMA NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ČIJA SE IZMJENA I DOPUNA PREDLAŽE

Članak 17.

-

Javni poziv sadrži podatke o:
nazivu tijela koje objavljuje javni poziv,
predmetu javnog poziva,
namjeni i visini moguće potpore,
uvjetima za podnošenje prijave,
kriterijima za dodjelu potpore,
potrebnoj dokumentaciji,
načinu, mjestu i roku podnošenja prijave,
načinu objave odluke o dodjeli potpore.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za tu namjenu, a
najkasnije do 31. listopada tekuće godine.
Prijava za dodjelu potpora podnosi se na obrascu koji utvrđuje Povjerenstvo iz članka 18. ove
Odluke. Prijavi se obvezno prilažu i dokazi o ispunjavanju uvjeta utvrđenih ovom Odlukom.
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