Temeljem Strategije razvoja grada Pule ("Službene novine" Grada Pule broj 3/11),
Strategije gospodarskog razvoja grada Pule ("Službene novine" Grada Pule broj 2/13), članka
10. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07,
53/12 i 56/13) i članka 61. Statuta Grada Pula - Pola ("Službene novine" Grada Pule broj
7/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradonačelnik Grada Pule dana 22. ožujka 2016. godine, donosi
ODLUKU O POTICANJU RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA KROZ DODJELU
POTPORA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA GRADA PULE U 2016. GODINI
„POTPORE PULA 2016“
Članak 1.
U svrhu poticanja razvoja poduzetništva na području grada Pule, Grad Pula - Pola
dodijeliti će 1.000.000,00 kuna potpora za razvoj poduzetništva kroz poticajne mjere u 2016.
godini.
Članak 2.
Ukupan iznos od 1.000.000,00 kuna dodijeliti će se iz Proračuna Grada Pule za 2016.
godinu, sukladno Javnom pozivu poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva
grada Pule u 2016. godini - „POTPORE PULA 2016“ koji je, zajedno s obrascima Zahtjeva
za dodjelu potpore za svaku pojedinu mjeru, obrascem Opisa projekta i Izjavom o korištenim
potporama male vrijednosti, sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.
Nakon stupanja na snagu ove Odluke imenovati će se Povjerenstvo za dodjelu potpora
za razvoj poduzetništva grada Pule u 2016. godini - „POTPORE PULA 2016“ i objaviti će se
Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2016.
godini „POTPORE PULA 2016“.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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OBRAZLOŽENJE
I PRAVNI TEMELJ
Pravni temelj za donošenje ove Odluke je Strategija razvoja grada Pule ("Službene
novine" Grada Pule broj 3/11), Strategija gospodarskog razvoja grada Pule ("Službene
novine" Grada Pule broj 2/13), članak 10. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva
(„Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13) i članak 61. Statuta Grada Pula - Pola
("Službene novine" Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13).
II OSNOVNA PITANJA I PRIKAZ STANJA KOJE SE UREðUJE AKTOM
Grad Pula predloženom Odlukom postavlja okvir za poticanje razvoja malog
gospodarstva u 2016. godini. Poticanje razvoja malog gospodarstva provesti će se kroz
dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u skladu sa sljedećih 8 mjera:
1. MJERA 1: POTPORE NOVOOSNOVANIM TVRTKAMA
2. MJERA 2: POTPORE PODUZETNICIMA ZA FINANCIRANJE PRIPREME I
KANDIDIRANJE EU PROJEKATA
3. MJERA 3: POTPORE ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE
4. MJERA 4: SUFINANCIRANJE ULAGANJA U STANDARDE KVALITETE
5. MJERA 5: POTPORE ZA UVOðENJE INOVACIJA U PROIZVODNJU
6. MJERA 6: SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA POLAGANJA STRUČNIH I
MAJSTORSKIH ISPITA
7. MJERA 7: POTPORE ZA SUFINANCIRANJE POJEDINAČNOG NASTUPA
PODUZETNIKA NA MEðUNARODNIM SAJMOVIMA
8. MJERA 8: POTPORE ZA SUFINANCIRANJE NABAVE DUGOTRAJNE
MATERIJALNE IMOVINE
Ciljevi navedenih mjera su sljedeći:
•
•
•
•
•
•
•

smanjenje početnih financijskih izdataka poduzetnika prilikom pokretanja poslovanja,
potaknuti mikro i male poduzetnike da koriste sredstva iz EU fondova za projekte koji
promiču gospodarski razvoj,
smanjenje troškova rada u procesu samozapošljavanja ili zapošljavanja novog
djelatnika, odnosno potaknuti zapošljavanje nove radne snage,
povećanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika kroz dodatnu edukaciju i
uvoñenje standarda kvalitete,
povećanje udjela inovativnih gospodarskih subjekata u ukupnom broju gospodarskih
subjekata koje će generirati rasti i razvoj,
jačanje pozicije gospodarskih subjekata na inozemnom tržištu i omogućavanje širenja
poslovanja,
zamjena dotrajalih strojeva, alata i opreme, odnosno nabava suvremenih strojeva, alata
i opreme čime bi se osnažio sektor malih proizvodnih djelatnosti, sektor
grañevinarstva te sektor uslužnih djelatnosti u području popravaka predmeta za
osobnu uporabu i kućanstvo.

U predloženom programu potpora odreñena je, na zahtjev Udruženja obrtnika Pula,
nova mjera pod brojem 8. naziva Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne
imovine budući da su u udruženju obrtnika utvrdili da nedostaje mogućnost financiranja,
odnosno sufinanciranja strojeva, alata i opreme za proizvodne i grañevinske djelatnosti te
djelatnosti popravaka predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo.
Provoñenje predmetnog programa „POTPORE PULA 2016“ temeljeno je na Zakonu o
poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13), na
Strategiji razvoja grada Pule kroz STRATEŠKI PRIORITET 2.1.: Razvijati gospodarstvo
temeljeno na znanju i novim tehnologijama, koji se temelji na STRATEŠKOM CILJU 2.:
Uspješno gospodarstvo i MJERI 2.1.3.: Izgradnju mreže velikih, srednjih i malih poduzeća
temeljiti na stvarnim mogućnostima i potrebama tržišta te je temeljeno i na Strategiji
gospodarskog razvoja grada Pule, STRATEŠKI CILJ 2 – Razvoj poduzetništva, Prioritet 2.1.
– Razvoj malog i srednjeg poduzetništva koji se provode kroz Mjeru 2.1.2. Definiranje
prioritetnih djelatnosti koje će se poticati programima Grada, a koje strategije su usvojene od
strane Gradskog vijeća Grada Pule.
Budući da je za provoñenje dodjela potpora, potrebno odrediti procedure, uvjete i
način dodjele potpora kao i definirati tekst Javnog poziva, obrasce Zahtjeva za dodjelu
potpora, obrazac Opisa projekta i obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti, isto
je ureñeno predloženom Odlukom o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu
potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2016. godini „POTPORE PULA 2016“ i
pripadajućim prilozima koji su sastavni dio Odluke.
Potpore u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kuna dodijeliti će se iz Proračuna Grada
Pule za 2016. godinu.
S obzirom na navedeno, predlaže se donošenje prijedloga Odluke.
III PROCJENA POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU
AKTA
Za provedbu ove Odluke osigurana su sredstva u Proračunu Grada Pule za 2016.
godinu u iznosu od 1.000.000,00 kuna.
Pripremio:
Voditelj odsjeka za proračun i gospodarstvo
Igor Fabris
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Vesna Sajić, mag.oec.

