FINANCIJSKA POMOĆ SEKTORU RIBARSTVA – COVID - 19
 UPUTE I POJAŠNJENJA
Ministarstvo poljoprivrede, svjesno situacije u kojoj se nalaze tvrtke i obrti zbog negativnog
utjecaja COVID-19 koronavirusa na gospodarstvo donijelo je niz mjera kako bi se ublažio ovaj
negativni utjecaj na poslovanje. Također, neovisno o slijedećim mjerama i druge institucije
(primjerice Hrvatski zavod za zapošljavanje) provode određene mjere, što sve čini paket mjera
koje bi se trebale nadopunjavati.
Kako bi se pojasnio odnos pojedinih mjera te osnovni kriteriji u nastavku dostavljamo kratke
upute na dan 6. travanj 2020. godine. Poneke od mjera podložne su još uvijek izmjenama s
obzirom da je potrebno odobrenje EK, te ćemo sve zainteresirane pravovremeno obavještavati
o promjenama ili potvrdama.

1. POTPORE MALE VRIJEDNOSTI
U sektoru ribarstva od 2017. godine provode se potpore male vrijednosti. Rok za podnošenje
prijava bio je do 1. ožujka 2020. godine. Kako bi se omogućilo da svi koji nisu podnijeli zahtjev
za potporu u ranije propisanom roku, Ministarstvo poljoprivrede u postupku je donošenja
izmjena i dopuna nadležnog Pravilnika kako bi se ovaj rok produžio do 1. svibnja 2020.
godine. Izračun potpore ostaje nepromijenjen
2. NOVI PRIVREMENI OKVIR ZA DODJELU DRŽAVNIH POTPORA
EK je donijela Privremeni okvir za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u
aktualnoj pandemiji covida-19, kojom se omogućuje dodjela privremene pomoći
gospodarskim subjektima pogođenim krizom, kojim je propisan maksimalni iznos potpore
120.000 eura po jednom poduzetniku (tvrtki ili obrtu).
Korisnici mogu biti ribari (vlasnik/ovlaštenik važeće povlastice), uzgajivači (ovlaštenik
povlastice/nositelj dozvole za akvakulturu), prerađivači proizvoda ribarstva (pravna ili fizička
osoba subjekt u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu, a koji je korisnik odobrenog
ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva) i ribarske zadruge (priznate od strana
Ministarstva poljoprivrede).
Ministarstvo poljoprivrede je za ovu namjenu osiguralo sredstva od 30. mil. kuna. Potpora
iznosi 4.000,00 kuna po zaposlenom djelatniku. Iznimno za zaposlene djelatnike kod
korisnika koji obavlja mali priobalni ribolov potpora iznosi 6.000,00 kuna.
Osnovni generalni uvjeti su: korisnik na dan 31. prosinca 2019. godine ne smije biti poduzetnik
u teškoćama, korisnik mora imati zabilježen pad prihoda u razdoblju od 1. siječnja do 1. svibnja
2020. godine u odnosu na isto razdoblje u 2018. i/ili 2019. godini te korisnik ne smije otpustiti
više od 20% zaposlenih djelatnika na dan 1. travanj 2020. godine do 1. rujna 2020. godine.
Ovo je potpora koju je potrebno notificirati, odnosno potrebno je odobrenje od strane EK, te je
s obzirom na navedeno podložna eventualnim izmjenama.
OBRAZLOŽENJA


Dodjela ove potpore je JEDNOKRATNA



Ova potpora se NE ZBRAJA, iako je vezana uz zaposlene, sa potporom koja se
trenutno dodjeljuje kroz Hrvatski zavod za zapošljavanje, niti sa postojećim
potporama male vrijednosti ili dodijeljenim potporama za privremenu obustavu.



Potpora će se dodjeljivati i za djelatnike koji nisu direktno zaposleni na poslovima
vezanim uz ribarstvo, ali su zaposlenici tvrtke/obrta koja obavlja djelatnost
ribolova, akvakulture ili ulova (knjigovodstvo, održavanje….)



U slučaju da jedan poduzetnik osim u sektoru ribarstva i akvakulture djeluje i u
drugim sektorima te je primio i drugu potporu sukladno predmetnom
Privremenom okviru, ukupni iznos potpore primljene za sve sektore ne smije
prijeći najviši mogući iznos koji se primjenjuje za poduzetnika. Kod utvrđivanja
najvišeg mogućeg iznosa, za poduzetnika koji djeluje u više sektora, primjenjuje
se ona gornja granica potpore koja je najviša u odnosu na gornje granice onih
sektora u kojima poduzetnik djeluje i prima potporu na temelju Privremenog
okvira.

3. PRIVREMNA OBUSTAVA RIBOLOVA
EK je objavila prijedlog izmjena uredbe o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo.
Kako bi se čim prije pomoglo ribarskom sektoru u ovoj krizi, Ministarstvo poljoprivrede će
proglasiti slijedeće plaćene privremene obustave:


Okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom – 8. travnja 2020.- 00:00– 1. svibnja
00:00



Pridnenim povlačnim mrežama – koćama - 15. travnja 2020. - 00:00 – 16. svibnja
00:00

Navedene privremene obustave ribolova provoditi će se na čitavom moru Republike Hrvatske,
no nije obvezna za sve ribare u segmentima ribolova plivaricom – srdelarom i pridnenom
povlaćnom mrežom - koćom . Točnije, oni koji žele sudjelovati moraju se držati svih uvjeta u
Uredbi, a to su: plovilo mora biti vezano i ne smije se obavljati niti jedan oblik ribolova, u
slučaju premještanja plovila mora se zatražiti odobrenje od Uprave ribarstva, članovi posade ne
smiju obavljati bilo koju vrstu ribolova ili drugu djelatnost, plovilo mora imati dostatnu
minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 120 ribolovnih dana ostvarenih tijekom zadnje dvije
kalendarske godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za potporu.
Ribari koji ne žele sudjelovati u privremenim obustavama, ne moraju i mogu slobodno
obavljati i dalje ribolov, no neće moći ostvariti financijsku potporu.
Ono što je bitno naglasiti, ranije provedene privremene obustave ne računaju se u maksimalno
vremensko trajanje koje se je ranije moglo financirati, odnosno oni korisnici koji su iskoristili
6 mjeseci plaćene privremen obustave (plivaričarski riblov), mogu se javiti na ovu mjeru.
Zainteresirani korisnici koji žele sudjelovati u privremenoj obustavi šalju obavijest na mail:
eufondovi.ribartvo@mps.hr i to u slijedećim rokovima:


Okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom – obavijest je potrebno poslati najkasnije
zaključno sa 8. travnja



Pridnene povlačne mreže – koće – obavijest je potrebno poslati do 14. travnja

OBRAZLOŽENJA














Uvjeti prihvatljivosti koji su bili u ranijim Privremenim obustavama VRIJEDE i
sada; plovilo mora biti vezano cijelo vrijeme ovih privremenih (ovisno o segmentu,
i u slučaju da plovilo ide u ribolov i jedan dan, potpora se neće moći ostaviti) i ne
smije se obavljati niti jedan oblik ribolova, u slučaju premještanja plovila mora se
zatražiti odobrenje od Uprave ribarstva, članovi posade ne smiju obavljati bilo
koju vrstu ribolova ili drugu djelatnost, plovilo mora imati dostatnu minimalnu
ribolovnu aktivnost od ukupno 120 ribolovnih dana ostvarenih tijekom zadnje
dvije kalendarske godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za potporu i ostale
opće uvjete prihvatljivosti koje se primjenjuju kod provedbe mjere I.9.
Privremena prekid ribolovnih aktivnosti
Potpora će u slučaju plivaričarskog ribolova biti dodijeljena za 23 dana, dok za
koće 30 dana.
U slučaju kada su ovlaštenici povlastice (ribari) korisnici potpore za plaće
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ), u slučaju sudjelovanja na privremenoj
obustavi mogu ostvariti potporu SAMO ZA PLOVILO, dok za ribare NE MOGU.
S obzirom da se potpora HZZ-a ostvaruje mjesečno, moguće je podnošenje
zahtjeva HZZ-u za ostale mjesece, osim za travanj te u slučaju koćarskog ribolova
i za svibanj. U tome slučaju moguće je ostvariti potporu za ribare kroz privremenu
obustavu. TOČNIJE, POTPORE SE NE MOGU DUPLICIRATI I ODLUKA JE
NA RIBARIMA KOJU POTPORU ŽELE OSTVARITI, ALI JE MOGUĆE
OSTVARIVANJE SAMO JEDNE POTPORE. PONAVLJAMO, NAKNADA ZA
PLOVILO NIJE UPITNA
Posada za koju se ostvaruje potpora kroz privremenu obustavu u slučaju brodova
mora biti na Popisu posade, dok j
U slučaju da korisnici ostvaruju potporu kroz potpore male vrijednosti i/ili nove
državne potpore, isto se ne oduzima od iznosa naknade za privremenu obustavu
(niti za plovilo niti za ribare). ODNOSNO MOGUĆE JE DOBITI SVE
NAVEDENE POTPORE U OVOME PASUSU BEZ ODUZIMANJA
Isplate potpora: Radi se o prioritetnoj mjeri u provedbi mjera pomoći sektoru, i
cilj nam je da se isplate odrade tijekom srpnja, a ovisno o podnošenju Zahtjeva za
isplatu od ribara
LOVOSTAJ – SVIBANJ: Lovostaj u svibnju se mora provoditi sukladno
obvezama preuzetih kroz GFCM, zbog bioloških razloga, i za sada neće biti plaćen.
No, u intenzivnim smo kontaktima sa EK i sve pokušavamo da se ova godina zbog
korona virusa gleda drugačije, i da se proglasi lovostaj zbog virusa a ne bioloških
razloga tako da se može platiti. Vjerujemo da ćemo uskoro dobiti konačan odgovor
od EK o čemu ćemo sve zainteresirane na vrijeme obavijestiti.
Izračun potpore: isti kao u svim dosadašnjim potporama (u nastavku)

IZRAČUN POTPORE ZA PRIVREMENU
OBUSTAVU
Iznos naknade za ovlaštenike povlastice za plovilo će se izračunavati primjenom formule kako
slijedi:
L = P*GT*d
Pri čemu je:
L – ukupni iznos naknade za privremenu obustavu ribolovnih aktivnosti po plovilu;
P – iznos naknade po danu obustave za jedan GT (Tablica 1);
GT – ukupna bruto tonaža plovila za koje se izračunava naknada;
d – broj dana obustave.
Tablica 1. Iznos naknade po danu obustave za jednu bruto tonu za plivaričarski ribolov (P)
Plivaričarski ribolov
Duljina plovila preko
svega (m)
<6
≥6<12
≥12<18
≥18<24
≥24<40
≥40

Iznos naknade po danu
obustave za 1 GT (EUR)
6,92
7,57
11,51
7,34
5,99
3,11

Tablica 2. Iznos naknade po danu obustave za jednu bruto tonu za koćarski ribolov (P)
Koćarski ribolov
Duljina plovila preko
svega (m)
<6
≥6<12
≥12<18
≥18<24
≥24<40

Iznos naknade po danu
obustave za 1 GT (EUR)
10,35
6,00
5,29
4,50
4,09

Premija po članu posade će iznositi 36 eura po danu obustave (bruto iznos) za osobe zaposlene
u punom radnom vremenu odnosno odgovarajući razmjerni iznos od 36 eura za osobe koje rade
u nepunom radnom vremenu. Dani tijekom privremene obustave u kojima član posade koristi
bolovanje ili godišnji odmor nisu uključeni u izračun naknade.
Potpora ovlašteniku za plovilo i članovima posade se dodjeljuje u protuvrijednosti u kunama, a
obračunava se prema mjesečnom tečaju Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi
Zahtjev za potporu.

Za izračun potpore u obzir se uzimaju podaci o duljini plovila i bruto tonaži iz službenih
evidencija koje vodi Uprava ribarstva

