
                                     
GRAD PREGRADA

POZIV NA INFORMATIVNU RADIONICU
„PODUZETNIČKI IMPULS 2015”

Poštovani,

Grad Pregrada u suradnji sa Ministarstvom  poduzetništva  i  obrta organizira prezentaciju Programa poticanja
poduzetništva i obrta za 2015. godinu pod nazivom  „PODUZETNIČKI IMPULS“.

Informativna radionica će se održati 12. ožujka 2015. godine s početkom u 14:00 sati u Pregradi u
Gradskoj vijećnici, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada

Predstavnicima trgovačkih društava i obrta će na informativnoj radionici biti prezentirani dostupni natječaji unutar
Poduzetničkog impulsa.

Poduzetnički impuls 2015. u najvećoj će se mjeri, ukupno 88 posto, financirati sredstvima iz proračuna Europske unije,
dok  će  ostatak  sredstava  biti  raspoloživ  iz  državnog  proračuna.  Ove  godine  program se   provodi  u  tri  osnovna
programa - "Mikro i malo poduzetništvo i obrt", "Sredstva iz fondova EU" te "Lakši pristup financiranju".
"Za mikro i malo poduzetništvo i obrt, odnosno jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije i uslužnih djelatnosti te
istraživanje i razvoj, poduzetničko okruženje i promociju, poduzetnicima će na raspolaganju biti gotovo 119 milijuna
kuna. Drugo programsko područje temelji se na Operativnom programu konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Riječ je
o sredstvima iz fondova EU ukupne vrijednosti 3,89 milijardi kuna. Tako su poduzetnicima na raspolaganju sredstva
namijenjena  proizvodnji,  turizmu,  poduzetničkoj  infrastrukturi,  informatizaciji  proizvoda  te  povećanju  kvalitete
proizvoda.  Na koncu, kroz program "Lakši pristup financiranju" Ministarstvo poduzetništva i  obrta planira  uložiti
gotovo 370 milijuna kuna, a poduzetnicima i obrtnicima na taj će način biti omogućeni jeftiniji krediti, mikrokrediti i
kreditna jamstva", objasnio je ministar Maras napomenuvši kako prvi natječaji za sredstva iz Poduzetničkog impulsa
kreću u ožujku. 

Najniža potpora poduzetnicima i obrtnicima unutar programa Poduzetnički impuls je 10 tisuća kuna, a najveća 15
milijuna kuna. Očekuje se  da će biti podijeljeno 1.300 potpora.

Za  sudjelovanje  na  informativnoj  radionici  potrebno  je  popuniti  Prijavnicu  koja  se  nalazi  u  prilogu  dopisa
najkasnije do 11. ožujka 2015. godine.

Za sva dodatna pitanja Vam stojimo na raspolaganju:

Martina Kobilar Kantoci, Grad Pregrada, e-mail: m      a  r  t  i  n  a.k  o      b  ilar  .  kan  t  o      ci  @p  reg  r  a  d  a.  h  r  
Tel 049/376 052

Očekujemo Vas sa zadovoljstvom!
Grad Pregrada

mailto:martina.kobilar.kantoci@pregrada.hr

