
Obrazloženje  

Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Općine 

Maruševec za razdoblje 2022. – 2023. 

 

Općinskom vijeću Općine Maruševec predlaže se na donošenje Program poticanja razvoja 

malog i srednjeg poduzetništva Općine Maruševec za razdoblje 2022.-2023. 

Ovaj Program donosi se s ciljem jačanja konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva, razvoja 

novih kompetencija te otvaranja novih radnih mjesta na području Općine Maruševec. 

Prihvatljivi korisnici ovog Programa su obrti, mikro, mala i srednja trgovačka društva, 

djelatnosti slobodnih zanimanja, osobe koje imaju registriranu kućnu radinost ili sporedno 

zanimanje koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem tj. prebivalištem na području 

Općine Maruševec, te nezaposlene osobe iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koje 

planiraju samozapošljavanje registracijom vlastitog i/ili zajedničkog poslovnog subjekta na 

području Općine Maruševec. 

Sredstva za dodjelu potpora male vrijednosti osiguravati će se u Proračunu Općine Maruševec 

Ostvarenje ciljeva ovog Programa realizirati će se u programskom razdoblju 2022. – 2023. kroz 

provedbu sljedećih Mjera i aktivnosti:  

Mjera 1. Bespovratne potpore za malo i srednje poduzetništvo 

Podmjere: 1.1. Potpore početnicima  – START UP 

      1.2. Modernizacija opreme i proizvodnje MSP-a 

      1.3. Subvencija troškova pripreme natječajne i projektno tehničke            

dokumentacije  za apliciranje na  natječaje za bespovratna sredstva 

Mjera 2. Bespovratne potpore za razvoj turističkog sektora 

Podmjere: 2.1. Ulaganje u izgradnju smještajnih kapaciteta 

      2.2. Razvoj turističkih proizvoda i usluga 

      2.3. Sajmovi i manifestacije 

Mjera 3. Promotivne aktivnosti  

Podmjere: 3.1. Edukacija 

        3.2. Mentorstvo 



Za provedbu mjera iz ovog Programa koje sukladno zakonu predstavljaju potporu male 

vrijednosti, Općinski načelnik raspisuje Javni poziv, a potpore se dodjeljuju u skladu sa 

raspoloživim sredstvima do iskorištenja istih.  

Javni poziv mora sadržavati popis potrebne dokumentacije, uvjete, rokove i način podnošenja 

zahtjeva te se objavljuje na službenoj web stranici www.marusevec.hr  i na oglasnoj ploči 

Općine Maruševec. 

Postupak obrade podnesenih zahtjeva iz ovog Programa provodi Jedinstveni upravni odjel 

Općine Maruševec ili Povjerenstvo za dodjelu potpora na području Općine Maruševec kojeg 

zaključkom za provedbu pojedinih Mjera i/ili Podmjera imenuje načelnik Općine Maruševec. 

Odluku o dodjeli potpora donosi načelnik Općine Maruševec na prijedlog Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Maruševec ili Povjerenstva za dodjelu potpora. 

 

http://www.marusevec.hr/

