
OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG 
OPĆEG PROGRAM MJERA POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA  

NA PODRUČJU GRADA NOVI VINODOLSKI 
 

U svrhu razvoja poduzetništva na svom području, Grad Novi Vinodolski od 2016. godine provodi Opći 
program  mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski. 
 
Općim programom sufinancira se rad potpornih subjekata za poduzetnike i poljoprivrednike 
(Poduzetnički centar „Vinodol“ d.o.o. i Lokalna akcijska grupa „Vinodol“), a  u isti se uvodi  i 
sufinanciranje rada potpornog subjekta za razvoj ribarstva (Lokalna akcijska grupa u ribarstvu 
„Tunera“). 
 
S ciljem poticanja razvoja lokalnog gospodarstva, Grad Novi Vinodolski kroz „Program Poduzetnik 
Grada Novi Vinodolski“, još od 2008. godine subvencionira kamatu na poduzetničke kredite. Program 
je 2015. godine uvršten u Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada 
Novi Vinodolski. Sveukupno su ovim Programom podržana 24 poduzetnička projekta, što upućuje na 
to da je mjera prepoznata kao potrebna i rezultirala je pozitivnim učinkom na razvoj novih usluga i 
proizvoda. 
 
U prethodne tri godine, kroz provedbu preostalih mjera Općeg programa, korištene su sljedeće: 
Očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti, Potpore za jačanje i 
razvoj ženskog poduzetništva, Potpore za razvoj poduzetništva mladih i poduzetnika početnika i 
Potpore za socijalno poduzetništvo, a kroz koje je ostvareno ukupno 27 potpora, u ukupnom iznosu 
od 194.590,96 kn.  
 
U provedbi preostalih mjera pokazalo se da među obrtnicima i poduzetnicima s područja Grada 
postoji interes za razvoj dodatnih usluga i proizvoda, kao i za povećanje kvalitete usluga i proizvoda, 
stoga se u Opći program uvodi nova mjera - Potpora poduzetnicima za sufinanciranje nabave i 
ugradnje strojeva i opreme i uređenja poslovnog prostora, u kojoj će moći konkurirati svi obrtnici, 
neovisno o spolu i dobnoj skupini.  
 
Opći program mjera sadržava sveukupno 11 mjera, te dodatno pojašnjava da se provedba mjera koje 
predstavljaju potporu male vrijednosti obavlja sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 
1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske 
unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije  L 352/1), utvrđuje obvezu imenovanja 
Povjerenstva, na period od 4 godine, te donošenja Poslovnika koji će urediti rad Povjerenstva, 
preciznije definira potenicijalnog Korisnika mjera, odnosno kao uvjet postavlja poslovanje minimalno 
6 do 12 mjeseci godišnje, te na taj način potiče cjelogodišnji rad obrtnika i poduzetnika. 

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Novi Vinodolski 
započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Općeg programa 
mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski. 

Javno savjetovanje otvoreno je od 13. do 27. veljače 2019. godine. 

 
 
  


