NACRT
Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne
novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13. i 121/16.) i članka 45. Statuta Grada Varaždina
("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na
sjednici održanoj dana ____________ 2019. godine donosi

PROGRAM
potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina
od 2019. – 2021. godine

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

(1) Ovim Programom potpora poduzetnicima i obrtnicima na području Grada Varaždina (u
daljnjem tekstu: Program) uređuju se svrha, ciljevi, korisnici, nositelji, područja i mjere
potpora male vrijednosti na području Grada Varaždina u razdoblju od 2019. – 2021. godine.
(2) Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br.
1407/2013. (u daljnjem tekstu: Uredba 1407) 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) od 24. prosinca 2013. godine).
(3) Potpore iz stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih
sredstava iz proračuna Grada Varaždina čiji se iznos utvrđuje u proračunu za svaku godinu.
Članak 2.
Svrha ovog Programa je poticanje gospodarskih aktivnosti i stvaranje pozitivnog
poduzetničkog okruženja za razvoj i djelovanje poduzetnika i obrtnika na području Grada
Varaždina, te osiguravanje pomoći gospodarskim subjektima za realizaciju pojedinih
programa od interesa za Grad Varaždin.
Članak 3.
Opći cilj Programa je povećanje konkurentnosti poduzetnika i obrtnika na području
Grada Varaždina, a posebni ciljevi utvrđeni su kroz pojedine mjere iz ovog Programa.
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II. KORISNICI MJERA IZ PROGRAMA
Članak 4.
(1) Korisnici potpore iz ovog Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni
Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva koji imaju sjedište ili posluju na području
Grada Varaždina.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, korisnici pojedinih mjera mogu biti i
gospodarski subjekti (neovisno o veličini, vlasničkoj strukturi te svom sjedištu odnosno
prebivalištu), ako obavljaju djelatnost ili provode programe koji su od interesa za Grad
Varaždin.
III. NOSITELJ PROGRAMA
Članak 5.
(1) Nositelji provedbe mjera potpora iz ovog Programa su upravna tijela Grada Varaždina
sukladno svojoj nadležnosti.
(2) Osim Grada Varaždina u provedbi određenih mjera potpora iz ovog Programa sudjeluju i
pravne osobe koje su Programom utvrđene kao nositelji provedbe pojedinih mjera.

IV. PODRUČJA PROGRAMA I MJERE POTICAJA
Članak 6.
Ovim Programom obuhvaćena su sljedeća područja poticanja razvoja poduzetništva:
A.
B.
C.
D.

Potpore poduzetnicima i obrtnicima kroz subvencije kamata na poduzetničke kredite
Sufinanciranje troškova izlaganja na manifestacijama
Potpore poduzetnicima i obrtnicima kroz Poduzetnički fond
Programa jačanja konkurentnosti poduzetništva u IT sektoru

Članak 7.
Grad Varaždin će u razdoblju od 2019. – 2021. godine dodjeljivati potpore sukladno
Uredbi 1407 kroz slijedeće mjere:
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A. Potpore poduzetnicima i obrtnicima kroz subvencije kamata na poduzetničke
kredite

Ugovori s bankama za subvencioniranje dijela redovne
kamate od 2 postotna poena po postojećim poduzetničkim
kreditima
Opis
Sufinanciranje kamate za postojeće poduzetničke kredite
Zakonska i druga Ugovori o poslovnoj suradnji na provedbi projekta
subvencioniranje dijela redovne kamate od 2 postotna poena po
pravna osnova
postojećim poduzetničkim kreditima sa Zagrebačkom bankom d.d.
Zagreb, Podružnica Varaždin i Erste & Steiermärkische bank d.d.,
Savjetodavnim centrom Varaždin.
Ciljevi
Omogućiti poduzetnicima lakše funkcioniranje na tržištu
Nositelji
Upravni odjel za EU projekte, upravljanje imovinom i
gospodarstvo Grada Varaždina, banke
Korisnici
Poduzetnici i obrtnici koji posluju na području Grada Varaždina
U cilju poboljšanja gospodarskog stanja i poticanja poduzetništva
Provedba
i obrtništva te stvaranja uvjeta za lakše funkcioniranje poduzetnika
na tržištu, Grad Varaždin subvencionira kamatu s 2 postotna
poena za postojeće poduzetničke kredite poduzetnika i obrtnika na
području Grada Varaždina za razvoj proizvodnih, uslužnih
djelatnosti te turizma i građevinarstva koje poduzetnici i obrtnici
imaju u navedenim poslovnim bankama.
Nastavak programa sa subvencioniranom kamatom na postojeće
Pokazatelj
poduzetničke kredite uz redovito plaćanje kredita od strane
uspješnosti
poduzetnika i subvencije kamate od strane Grada Varaždina
prema bankama
Osigurana svota po godinama:
2019.
60.000,00 kn
2020.
60.000,00 kn
2021.
50.000,00 kn
Mjera 1

Mjera 2
Opis
Zakonska i druga
pravna osnova

Program kreditiranja poduzetnika – Varaždin PBZ 2012

Ciljevi
Nositelji

Omogućiti poduzetnicima lakše funkcioniranje na tržištu
Upravni odjel za EU projekte, upravljanje imovinom i
gospodarstvo Grada Varaždina, banka
Poduzetnici i obrtnici koji posluju na području Grada Varaždina

Korisnici
Provedba

Sufinanciranje kamate na nove poduzetničke kredite
Ugovor o poslovnoj suradnji o provedbi i načinu provedbe
„Programa kreditiranja poduzetnika – Varaždin PBZ 2012.“

„Program kreditiranja poduzetnika – Varaždin PBZ 2012.“ s
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Privrednom bankom d.d. Varaždin, Grad Varaždin kroz depozit
od 1.000.000,00 kn svojih sredstava omogućuje osiguravanje
kreditnog fonda u visini od 15.000.000,00 kn i subvenciju kamate
od 2,5 postotna poena
Velika zainteresiranost i uredna naplata kredita kroz ulaganje u
sve oblike za koje je predviđena namjena kredita

Pokazatelj
uspješnosti
Osigurana svota po godinama:
2019.
20.000,00 kn
2020.
12.000,00 kn
2021.
6.000,00 kn

Mjera 3
Opis
Zakonska i druga
pravna osnova
Ciljevi
Nositelj
Korisnici
Provedba

Program kreditiranja poduzetnika – Varaždin PBZ 2014
Sufinanciranje kamate na nove poduzetničke kredite
Ugovor o poslovnoj suradnji na provedbi „Programa kreditiranja
poduzetnika – Varaždin PBZ 2014.“
Omogućiti poduzetnicima lakše funkcioniranje na tržištu
Upravni odjel za EU projekte, upravljanje imovinom i
gospodarstvo Grada Varaždina, banka
Poduzetnici i obrtnici koji posluju na području Grada Varaždina
„Program kreditiranja poduzetnika – Varaždin PBZ 2014.“ s
Privrednom bankom d.d. Varaždin, Grad Varaždin kroz depozit
od 1.000.000,00 kn svojih sredstava omogućuje osiguravanje
kreditnog fonda u visini od 20.000.000,00 kn i subvenciju kamate
od 2,5 postotna poena
Velika zainteresiranost i uredna naplata kredita kroz ulaganje u
sve oblike za koje je predviđena namjena kredita

Pokazatelj
uspješnosti
Osigurana svota po godinama:
2019.
80.000,00 kn
2020.
70.000,00 kn
2021.
60.000,00 kn
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B. Sufinanciranje troškova izlaganja na manifestacijama
Mjera 1
Opis

Zakonska i druga
pravna osnova
Ciljevi

Nositelji
Korisnici
Provedba

Sufinanciranje dijela troškova izlaganja na manifestacijama
od općeg interesa na području Grada Varaždina
Radi poboljšanja gospodarskog stanja i poticanja poduzetništva i
obrtništva, sufinancirat će se sudjelovanje i izlaganje poduzetnika
i obrtnika koji posluju na području Grada Varaždina na
manifestacijama od općeg interesa
Statut Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj
3/18) i Strategija razvoja Grada Varaždina do 2020. godine
(„Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 5/16)
Očuvanje i razvoj obrtništva i poduzetništva na području Grada
Varaždina te njegova promocija i poboljšanje gospodarskog stanja
općenito
Upravni odjel za EU projekte, upravljanje imovinom i
gospodarstvo Grada Varaždina
Poduzetnici i obrtnici koji posluju na području Grada Varaždina
Potpore trgovačkim društvima i obrtnicima koji posluju na
području Grada Varaždina za izlaganje na manifestacijama koje se
odvijaju na području Grada Varaždina i od općeg su interesa
omogućit će bolju promociju i poboljšanje uvjeta poslovanja
gospodarskih subjekata grada Varaždina i razvoju šire društvene
zajednice.
Veći broj poduzetnika i obrtnika s područja Grada Varaždina koji
sudjeluju kao izlagači na manifestacijama Špancirfest i Advent

Pokazatelj
uspješnosti
Osigurana svota po godinama:
2019.
150.000,00 kn
2020.
150.000,00 kn
2021.
150.000,00 kn

C. Potpore poduzetnicima i obrtnicima kroz Poduzetnički fond

Mjera 1
Opis

Zakonska i druga
pravna osnova
Ciljevi
Nositelj

Potpore poduzetnicima i obrtnicima kroz Poduzetnički fond
Radi poboljšanja gospodarskog stanja i poticanja poduzetništva i
obrtništva, očuvanja radnih mjesta, povećanja broja zaposlenih te
stvaranja uvjeta za redovno i normalno odvijanje gospodarskih
aktivnosti na području Grada Varaždina dodjeljuju se bespovratna
sredstva malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima
Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj
3/18) i Strategija razvoja Grada Varaždina do 2020. godine
(„Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 5/16)
Tržišna održivost potpomognutih poduzetnika za razvoj
Upravni odjel za EU projekte, upravljanje imovinom i
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Korisnici
Provedba

gospodarstvo
Poduzetnici i obrtnici koji posluju na području Grada Varaždina
Potpore trgovačkim društvima i obrtnicima za opremu, usluge i
radove, i to za izradu poslovnog plana, nabavu informatičke
opreme, bankarske usluge za obradu kredita, ishođenje
dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva
(troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, razne dozvole,
projektno tehnološka dokumentacija i slično), uređenje poslovnog
prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja),
nabavku opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog
društva, izradu web stranice te tiskanje promotivnih materijala,
dopunsku izobrazbu vezanu uz osnovnu djelatnost i informatičko
obrazovanje, potpore trgovačkim društvima i obrtnicima za
financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata te za promociju
na međunarodnim sajmovima
Poboljšanje gospodarskog stanja, očuvanje radnih mjesta,
povećanje broja zaposlenih

Pokazatelj
uspješnosti
Osigurana svota po godinama:
2019.
790.000,00 kn
2020.
790.000,00 kn
2021.
790.000,00 kn

D. Programa jačanja konkurentnosti poduzetništva u IT sektoru
Mjera 1
Opis

Voogle akcelerator
Voogle akcelerator je program podrške koji ubrzava razvoj snažnih
i održivih razvojnih tvrtki (startupova) kroz povezivanje,
umrežavanje, edukacije, treninge, mentorsku potporu i investitore
koji su spremni uložiti novac u najbolji inovativni proizvod ili
uslugu.
Sastoji se od 12-tjednog programa koji startupovima daje znanje,
mrežu i samopouzdanje potrebno za skaliranje njihovih poduzeća.

Ciljevi

Snažan i konkurentan poduzetnički sustav na području Grada
Varaždina s poveznicama među poduzetnicima, investitorima,
visokim školstvom, gospodarskim razvojem i globalnim tržištem
na području digitalne ekonomije.

Nositelj

Upravni odjel za EU projekte, upravljanje imovinom i
gospodarstvo, Provoditelj mjere Tehnološki park Varaždin d.o.o
Startup poduzetnici koji imaju sjedište na području Grada
Varaždina.
Potporu mogu ostvariti poduzetnici koji nemaju sjedišta na
području Grada Varaždina ali posluju na području Grada Varaždina
ili provode projekt koji je od interese za Grad Varaždin.

Korisnici
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Program Voogle akceleratora traje od travnja do srpnja, a uloga
Voogle akceleratora je pomoć poduzetnicima i poslovnim
poduhvatima u ranoj fazi u razvoju ideje, prototipa ili faze ranog
rasta.
Razvijen održivi startup sustav, razvoj inovativnog poslovnog
Pokazatelj
okruženja u Gradu Varaždinu koje odgovara potrebama tržišta,
uspješnosti
zapošljavanje lokalnih stručnjaka (visokoobrazovanih mladih
poduzetnika) te ostvarivanje veće prepoznatljivosti Grada
Varaždina.
Osigurana svota po godinama:
2019.
350.000,00 kn
2020.
350.000,00 kn
2021.
350.000,00 kn
Provedba

V. DODJELA SREDSTAVA
Članak 8.
(1) Sredstva iz mjere A dodjeljuju se sukladno ugovorima o poslovnoj suradnji s bankama.
(2) Sredstva iz mjere B i C dodjeljuju se putem Javnog poziva koji raspisuje Gradonačelnik
Grada Varaždina.
(3) Sredstva iz mjere D dodjeljuje se putem ugovora sa poslovnim subjektima iz završne faze
programa Voogle akceleratora koji se provodi u suradnji s Tehnološkim parkom Varaždin.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 9.
Gradonačelnik Grada Varaždina donijeti će provedbene akte za provođenje mjera iz
ovog Programa.
Članak 10.
Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana njegove objave u „Službenom
vjesniku Grada Varaždina“.

KLASA: 302-02/19-01/1
URBROJ: 2186/01-07/8-19-1
Varaždin ___ travnja 2019. godine
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