
ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I PROJEKTE

PROGRAM MJERA POTICANJA RAZVOJA 
PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA 

CRIKVENICE ZA 2020. GODINU



SVRHA 
PROGRAMA

• POTICANJE 
POVOLJNOG 
PODUZETNIČKOG 
OKRUŽENJA

• RAZVIJANJE 
POVOLJNE 
PODUZETNIČKE 
KLIME

• OSIGURANJE 
PREDUVJETA ZA 
RAZVOJ   
PODUZETNIČKIH 
SPOSOBNOSTI

REZULTAT: RAST 
ZAPOSLENOSTI, RAST 
PRIHODA, RAST 
KONKURENTNOSTI 
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PODRUČJA
PROGRAMA

• RAZVOJ PODUZETNIČKIH 
POTPORNIH INSTITUCIJA

• JAČANJE KONKURENTNOSTI 
PODUZETNIKA

• NOVI OBLICI POTICANJA 
OBRAZOVANJA I 
INFORMIRANJA U 
PODUZETNIŠTVU

• RAZVOJ I POTICANJE ŽENSKOG 
PODUZETNIŠTVA I OČUVANJA 
DEFICITARNIH ZANIMANJA

• POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA 
MLADIH

ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I 
PROJEKTE



PROGRAM 
MJERA ZA 
POTICANJE 

PODUZETNIŠTVA 
2020.

• 5 MJERA

• 19 PODMJERA

• U 2020. G. 
PLANIRANO 
1.144.000 KUNA ZA 
PROGRAM 
GOSPODARSTVA I 
TURIZMA
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REALIZACIJA U 
2018. GODINI

• 30 PRIJAVA NA JAVNI 
POZIV ZA 
NEPOVRATNE 
POTPORE - 20 
ODOBRENIH

• 2 KREDITNA  
ZAHTJEVA – 2 
ODOBRENA

• SUFINANCIRANJE 
ZRAČNE LUKE RIJEKA
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REALIZACIJA U 
2019. GODINI

• 38 PRIJAVA NA JAVNI 
POZIV ZA 
NEPOVRATNE 
POTPORE - 30 
ODOBRENIH

• SUFINANCIRANJE 
ZRAČNE LUKE RIJEKA
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ODOBRENE POTPORE PO GODINAMA I 
ULAGANJA PODUZETNIKA

GODINA                                                                                                                       BROJ 
PRIJAVITELJA

ODOBRENA 
SREDSTVA

ULAGANJA 
PODUZETNIKA

2015. 32 250.000 707.887

2016. 33 204.945 1.118.765

2017. 31 324.524 1.507.638

2018. 32 184.950 1.016.677

2019. 38 350.551 1.305.519

UKUPNO 166 1.314.870 5.656.486



Razvoj 
potpornih 
institucija

• Sufinanciranje 
Poduzetničkog centra 
„Vinodol”

• Sufinanciranje LAG-a 
„Vinodol” i LAGUR-a 
„Tunera”
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Jačanje 
konkurentnosti 

poduzetnika

2.1. Sufinanciranje manifestacija i 
aktivnosti u turizmu i povećanje 
kvalitete turističke ponude

2.2. Sufinanciranje izrade marketinških 
planova i/ili istraživanja tržišta i 
marketinških aktivnosti i troškova
implementacije grafičkog i 
industrijskog dizajna

2.3. Poticanje udruživanja 
gospodarskih subjekata

2.4. Sufinanciranje nabave i ugradnje
strojeva i opreme i uređenja
poslovnog prostora

2.5. Sufinanciranje inicijalnih troškova 
pokretanja gospodarske aktivnosti 
poduzetnika početnika

2.6. Poticanje IT sektora > NOVO!
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Novi oblici 
poticanja

obrazovanja i 
informiranja u 
poduzetništvu

3.1. Programi razvoja poduzetničkih
sposobnosti djece, mladih, učeničke
zadruge, startup inkubator, shared office i 
sl.

3.2. Stipendiranje učenika i studenata u 
deficitarnim zanimanjima

3.3. Sufinanciranje troškova obrazovanja, 
stručnog osposobljavanja i usavršavanja
zaposlenika

3.4. Projekt “WEB info-poduzetnik”, portal 
posao.crikvenica.hr 

3.5. Projekt „Izrada Vodiča za poduzetnike”

3.6. Projekt „Izrada Vodiča za privatne 
iznajmljivače”

3.7. Projekt „Izrada Vodiča za izvođače 
građevinskih radova” > NOVO!

3.8. Suorganizacija tematskih konferencija, 
sajmova i sličnih manifestacija na temu
promocije poduzetništva
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Razvoj i poticanje 
ženskog 

poduzetništva i 
očuvanja deficitarnih 

zanimanja

4.1.  Program razvoja 
ženskog poduzetništva

4.2. Program očuvanja 
deficitarnih zanimanja
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Poticanje 
zapošljavanja 

mladih

5.1.  Zapošljavanje
mladih na neodređeno
vrijeme
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Sufinanciranje izrade marketinških planova i/ili istraživanja 
tržišta i marketinških aktivnosti i troškova implementacije

grafičkog i industrijskog dizajna (Mjera 2.2.)

13
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• Nepovratne potpore dodjeljuju se za pokriće dijela troškova

izrade marketinških planova i/ili istraživanja tržišta i

marketinških aktivnosti te za troškove implementacije grafičkog

i industrijskog dizajna u visini od 30 % troškova (bez PDV-a),

a najviše do 5.000,00 kuna po zahtjevu.

• Prijavu podnose subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti

u privatnom vlasništvu, sa sjedištem, odnosno prebivalištem na

području grada Crikvenice.



Sufinanciranje nabave i ugradnje strojeva i opreme i 
uređenja poslovnog prostora (Mjera 2.4.)

14
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• Nepovratne potpore dodjeljuju se za pokriće dijela troškova

nabave te ugradnje novih strojeva i opreme pojedinačne

vrijednosti (vrijednost bez PDV-a) veće od 3.500,00 kn s

rokom upotrebe duljim od godinu dana, te radove na

uređenju poslovnog prostora koji povećavaju kvalitetu i

vrijednost (izgradnja i investicijsko održavanje) istog, u visini

od 25% troškova (bez PDV-a), a najviše 25.000,00 kuna po

zahtjevu.

• Prijavu podnose subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti

u privatnom vlasništvu, sa sjedištem, odnosno prebivalištem na

području grada Crikvenice, osim onih koji se bave

iznajmljivanjem smještajnih kapaciteta.



Sufinanciranje inicijalnih troškova pokretanja 
gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika 

(Mjera 2.5.)
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• Nepovratne potpore dodjeljuju se poduzetnicima početnicima za troškove nastale u fazi

pokretanja gospodarske aktivnosti, odnosno za: nabavu opreme, alata, inventara i zaštitnih

sredstava, uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg

uređenja), izradu poslovnog plana/investicijskih programa, konzultantske i knjigovodstvene

usluge, potrebnu izobrazbu te izradu mrežne stranice i vizualnog identiteta tvrtke u visini od

50% troškova (bez PDV-a), a najviše 5.000,00 kuna po zahtjevu.

• Poduzetnikom početnikom smatra se gospodarski subjekt koji je upisan u odgovarajući

registar u razdoblju ne dužem od dvije godine do dana podnošenja prijave na javni poziv.

Troškovi za kupnju vozila, najam poslovnog prostora, troškovi osnivanja odnosno registracije i

osnivački kapital za trgovačka društva neće se priznati.

• Ako poduzetnik početnik ostvari potporu u okviru ove mjere, ne može koristiti potporu po

drugim mjerama iz javnoga poziva. Troškovi za kupnju vozila, najam poslovnog prostora,

troškovi osnivanja odnosno registracije i osnivački kapital za trgovačka društva neće se

priznati.

• Prijavu podnose subjekti malog gospodarstva – poduzetnici početnici, koji su u cijelosti u

privatnom vlasništvu, sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području grada Crikvenice.



Poticanje IT sektora (Mjera 2.6.)

16

ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I PROJEKTE

• Nepovratne potpore dodjeljuju se za troškove refundacije troškova otvaranja

obrta ili trgovačkog društva, nabavu informatičke opreme (računala, računalni

programi, licence), dodatne edukacije zaposlenika vezane uz informatičko

obrazovanje, najam poslovnog prostora) Potpora se po ovoj mjeri dodjeljuje u

visini od 50 % troškova, a najviše 10.000,00 kuna po zahtjevu.

• Prijavu podnose subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom

vlasništvu, sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području grada Crikvenice

registrirani za djelatnosti IT sektora.



Subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog 
osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika (Mjera 3.3.)
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• Nepovratne potpore dodjeljuju se za troškove obrazovanja i usavršavanja

zaposlenika subjekata malog gospodarstva kroz formalne i neformalne oblikje

obrazovanja (tečajevi, seminari, savjetovanja, radionice) te stručnog

osposobljavanja za rad kojima se osigurava kontinuirano podizanje stručnih

znanja zaposlenika od značaja za obavljanje poslova njihovog radnog mjesta u

visini od 30 % troškova, a najviše 1.000,00 kuna po zahtjevu. Ova mjera

može se realizirati i preko Poduzetničkog centra „Vinodol”, LAG-a „Vinodol” i

LAGUR-a „Tunera”.

• Troškovi nastali u okviru formalnog obrazovanja (u nekoj obrazovnoj ustanovi

prema definiranom nastavnom planu i programu) kojima se stječu

srednjoškolska i akademska znanja nisu prihvatljivi.

• Prijavu podnose subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom

vlasništvu, sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području grada Crikvenice.



Program razvoja ženskog  poduzetništva (Mjera 4.1.)
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• Nepovratne potpore dodjeljuju se ženama za troškove ulaganja u

projekte ženskog poduzetništva sa svrhom tehnološkog unaprjeđenja

poslovanja: sufinanciranje nabavke opreme za poslovanje

pojedinačne vrijednosti (vrijednost bez PDV-a) veće od 3.500,00 kn s

rokom upotrebe duljim od godine dana, sufinanciranje uređenja

unutarnjeg poslovnog prostora / radionice, najma poslovnog prostora,

sufinanciranje troškova čuvanja djece poduzetnicama u visini od 40

% troškova, a najviše 7.000,00 kuna po zahtjevu.

• Prijave podnose žene poduzetnice s prebivalištem (vlasnice obrta) ili

sjedištem na području grada Crikvenice (vlasnice trgovačkog društva

– većinski udio)



Program očuvanja deficitarnih zanimanja 
(Mjera 4.2.)
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• Nepovratne potpore se dodjeljuju poduzetnicima za zanimanja postolar,

krojač, vodoinstalater, stolar, tesar, zidar, ribar, staklar, bravar, graditelj

drvenih brodova za sufinanciranje troškova nabave strojeva i opreme do 80

% vrijednosti, najviše 25.000,00 kn po zahtjevu, najma poslovnog

prostora do 50 % ili 5.000,00 kn po zahtjevu i stručne prakse do 500,00

kn mjesečno, minimalno sedam mjeseci, do 5.000,00 kn po zahtjevu

polaznicima s prebivalištem na području grada Crikvenice.

• Moguće je kombiniranje mjera s mjerama Zavoda za zapošljavanje.



Zapošljavanje mladih na neodređeno vrijeme 
(Mjera 5.1.)

• Sufinanciranje troškova neto plaće u iznosu do 700,00 kn

mjesečno po zaposlenoj mladoj osobi do 30 godina na neodređeno

vrijeme, odnosno 8.400,00 kn po zaposlenom uz uvjet korištenja

mjere Ministarstva rada i mirovinskog sustava sukladno Zakonu o

doprinosima za zapošljavanje mladih na neodređeno vrijeme.

• Korisnici mjere su subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u

privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na

području grada Crikvenice.
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JAVNI POZIV
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JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu

nepovratnih potpora iz Programa mjera poticanja

razvoja poduzetništva na području grada Crikvenice

za 2020. godinu – u pripremi

Kontakt: poduzetnici@crikvenica.hr
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HVALA NA PAŽNJI! ☺


