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PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga
poduzetništva na području grada Bjelovara
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mjera
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razvoja

Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt programa mjera poticanja
razvoja poduzetništva na području grada Bjelovara i u povodu toga donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Utvrđuje se Prijedlog programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na
području grada Bjelovara kao u tekstu Nacrta i upućuje Gradskom vijeću na
razmatranje i donošenje.
Izvjestiteljica po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će
pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Sonja Novak.

GRADONAČELNIK
Dario Hrebak

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za gospodarstvo
KLASA: 311-01/20-01/03
URBROJ: 2103/01-05/1-20-5
Bjelovar, 23. studenoga 2020.
GRADONAČELNIK
Dario Hrebak
- ovdje PREDMET: Nacrt programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području
grada Bjelovara
Poštovani Gradonačelniče,
dostavljam Vam Nacrt programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području
grada Bjelovara.
Predlažemo da razmotrite Nacrt programa te utvrdite Prijedlog programa kao u tekstu
Nacrta i proslijedite ga Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.
S poštovanjem,

PROČELNICA
Sonja Novak, dr.med.vet.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

- NACRT
Na temelju članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik
Grada Bjelovara“, broj 2/13, 1/18, i 2/20), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na _____
sjednici održanoj _____ prosinca 2020., donosi
PROGRAM
MJERA POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA
NA PODRUČJU GRADA BJELOVARA

MJERE POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA

I.

Članak 1.
Programom mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Bjelovara (u
daljnjem tekstu: „Program“), utvrđuju se mjere poticanja razvoja poduzetništva na
području grada Bjelovara, uvjeti i postupak njihove dodjele.
Provedba mjera koje predstavljaju de minimis potpore ili potpore male vrijednosti (u
daljnjem tekstu: de minimis potpora) obavlja se 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) prema kojoj potporu mogu ostvariti oni koji nisu iskoristili de minimis potporu u
visini od 200.000 eura u kunskoj protuvrijednosti iz drugih izvora tijekom trogodišnjeg
fiskalnog razdoblja na pomičnoj osnovi, računajući godinu dodjele potpore.
Članak 2.
Grad Bjelovar, u cilju poticanja razvoja poduzetništva osigurat će, ovisno o
mogućnostima i stanju Gradskog proračuna godišnja financijska sredstva za potpore,
kroz slijedeće 3 tri mjere poticanja razvoja poduzetništva:
A
B
C

MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA U IZGRADNJU NOVIH PROIZVODNIH
KAPACITETA
MJERA ZA JAČANJE SEKTORA TURIZMA I UGOSTITELJSTVA
MJERA ZA RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE

A MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA U IZGRADNJU NOVIH PROIZVODNIH
KAPACITETA
Mjera je namijenjena poticanju ulaganja u izgradnju novih proizvodnih kapaciteta i
provodit će se kroz slijedeće de minimis potpore:
1. POTPORE ZA BROWNFIELD INVESTICIJE
Potpore su namijenjene poticanju ponovnog stavljanja u funkciju zapuštenih i
neiskorištenih gospodarskih kapaciteta i proširenju postojećih gospodarskih
kapaciteta (u daljnjem tekstu: brownfield investicije) i to kroz:
1.1.

Subvencioniranje brownfield investicija u objekte
Grada Bjelovara

u vlasništvu

Ciljevi

Ponovno stavljanje u funkciju zapuštenih i neiskorištenih gospodarskih
kapaciteta i proširenje postojećih gospodarskih kapaciteta u vlasništvu
grada Bjelovara od strane postojećih ili novih gospodarskih subjekata

Korisnici

Korisnici potpore mogu biti domaće ili strane fizičke ili pravne osobe koje
obavljaju ulaganja na području grada Bjelovara.

Provedba Grad Bjelovar će poticati brownfield investicije iz točke 1.1. kroz:
a) djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne
naknade - regulirano Odlukom o komunalnoj naknadi
b) djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog
doprinosa regulirano Odlukom o komunalnom doprinosu
c) kreditiranje iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik“
d) subvenciju kamate

1.2.

Subvencioniranje brownfield investicija u objekte u vlasništvu trećih
osoba

Ciljevi

Ponovno stavljanja u funkciju zapuštenih i neiskorištenih gospodarskih
kapaciteta i proširenje postojećih gospodarskih kapaciteta u vlasništvu
trećih osoba od strane postojećih ili novih gospodarskih subjekata.

Korisnici

Korisnici potpore mogu biti domaće ili strane fizičke ili pravne osobe koje
obavljaju ulaganja na području grada Bjelovara.

Provedba Grad Bjelovar će poticati brownfield investicije iz točke 1.2. kroz:
a) djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade
- regulirano Odlukom o komunalnoj naknadi
b) djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog
doprinosa- regulirano Odlukom o komunalnom doprinosu
c) kreditiranje iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik“
d) subvencija kamate

2. POTPORE ZA GREENFIELD INVESTICIJE
Potpore su namijenjene poticanju pokretanja novih investicija, odnosno proširenju
postojećih gospodarskih kapaciteta - proizvodnih i smještajnih (u daljnjem tekstu:
greenfield investicije) i to kroz:

2.1.

Subvencioniranje greenfield investicije na zemljištu u vlasništvu
Grada Bjelovara – TAX FREE

Ciljevi

Poticanje pokretanja novih investicija - gospodarskog razvoja i
poduzetničkih aktivnosti te pružanje određenih beneficija radi privlačenja
ulaganja i otvaranja novih radnih mjesta na području grada Bjelovara

Korisnici

Korisnik potpore je poduzetnik – domaća ili strana fizička ili pravna osoba
koja obavlja ulaganja na području grada Bjelovara u djelatnosti s
područja informatičke tehnologije (IT sektor), poljoprivrede, proizvodno prerađivačke djelatnosti, djelatnosti u području turizma.

Provedba Grad Bjelovar će poticati greenfield investicije iz točke 2.1. kroz:
a) subvenciju naknade za pravo građenja (mogućnost davanja
prava građenja uz korištenje potpora male vrijednosti) postupak i uvjeti dodjele potpora regulirani su posebnim
Pravilnikom
b) subvenciju kupoprodajne cijene zemljišta (kupnja zemljišta uz
subvenciju kupoprodajne cijene zemljišta) - postupak i uvjeti
dodjele potpora regulirani su posebnim Pravilnikom
c) djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne
naknade – regulirano Odlukom o komunalnoj naknadi nadležnog
upravnog odjela Grada Bjelovara
d) djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog
doprinosa - regulirano Odlukom o komunalnom doprinosu
nadležnom upravnog odjela Grada Bjelovara
e) kreditiranje iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik“
f) subvencija kamate
Potpore su namijenjene za izgradnju građevina za obavljanje djelatnosti:
- iz područja IT sektora,
- poljoprivrede,
- proizvodno-prerađivačke djelatnosti,
- u području turizma (hotel, hostel, motel, bazen, toplice i sportsko
rekreacijski centar)
Provodi se sukladno donesenim odlukama Grada Bjelovara.

Subvencioniranje greenfield investicije na zemljištu u vlasništvu
trećih osoba
Ciljevi
Poticanje gospodarskog razvoja i poduzetničkih aktivnosti te pružanje
određenih beneficija radi privlačenja ulaganja i otvaranja novih radnih
mjesta na području grada Bjelovara
Korisnici Korisnik potpore je poduzetnik – domaća ili strana fizička osoba ili pravna
osoba koji obavlja ulaganja na području grada Bjelovara u djelatnosti s
područja informatičke tehnologije (IT sektor), poljoprivrede, proizvodno prerađivačke djelatnosti, djelatnosti u području turizma.
Provedba Grad Bjelovar će poticati greenfield investicije iz točke 2.2. kroz:
2.2.

a) oslobađanje (djelomično ili potpuno) od plaćanja komunalne
naknade koji su regulirani Odlukom o komunalnoj naknadi u
Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
Grada Bjelovara,
b) oslobađanje (djelomično ili potpuno) od plaćanja komunalnog
doprinosa, odnosno Odlukom o komunalnom doprinosu, u
Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
Grada Bjelovara
c) kreditiranje iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik“
d) subvenciju kamate

B MJERA ZA JAČANJE SEKTORA TURIZMA I UGOSTITELJSTVA
Mjera je namijenjena poboljšanju turističke ponude s ciljem razvoja i unapređenja
dodatnih sadržaja i stvaranju preduvjeta za razvoj kontinentalnog turizma. Grad
Bjelovar će mjeru provoditi kroz slijedeće dvije de minimis potpore:
1. POTPORE ZA POMOĆ TURIZMU I UGOSTITELJSTVU
1.1.

Subvencioniranje izgradnje i opremanja novih bazena

Poboljšanje turističke ponude s ciljem razvoja i unapređenja dodatnih
sadržaja te stvaranje preduvjeta za razvoj kontinentalnog turizma na
području grada Bjelovara.
Korisnici Korisnici potpore mogu biti privatni iznajmljivači (fizičke ili pravne osobe)
koji već imaju postojeće smještajne kapacitete i/ili koji su u izgradnji na
području grada Bjelovara
Provedba Sredstva za potporu se osiguravaju u Proračunu Grada. Subvencionira
se 50% ukupno prihvatljivih troškova, a maksimalno 40.000,00 kuna po
korisniku.
Ciljevi

1.2.

Kupnja grijalica za ugostiteljske terase

Ciljevi

Povećanje broja stolova na socijalnoj distanci na ugostiteljskim terasama
za vrijeme trajanja Covid-19

Korisnici

Korisnici potpore mogu biti trgovačka društva i obrti - ugostitelji registrirani
pod NKD2007: Restorani i Barovi koji imaju postavljene terase, proširene
postojeće terase i oni kod kojih je postavljanje novih terasa u tijeku

Provedba Sredstva za potporu se osiguravaju u Proračunu Grada. Subvencionira se
50% ukupno prihvatljivih troškova nabave grijalica (plinskih ili električnih),
a maksimalno 3.000,00 kuna po ugostitelju.
C MJERA ZA RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE
Mjera se provodi kroz subvencioniranje režijskih i troškova najma prostora start up i
scale up poduzetnika te kroz jednokratnu potporu za najbolji start up i to kroz:
1. POTPORE ZA POMOĆ PODUZETNIČKOJ INFRASTRUKTURI
1.1.

Tehnološki inkubator – smještaj poduzetnika u inkubatoru

1. Podupiranje razvoja malog i srednjeg poduzetništva kroz:
- subvencionirani zakup poslovnog prostora,
- plaćanje režijskih troškova poduzetnika početnika (Start up)
smještenih u tehnološki inkubator,
- subvenciju najma poslovnog prostora za Scale up tvrtke koje se bave
informacijskim tehnologijama (IT sektor)
2. Povećanje broja mladih poduzetnika u realizaciji poslovnih inicijativa u
početnim fazama rasta i razvoja
3. Podrška poslovnim subjektima te osiguravanje mogućnosti umrežavanja
Korisnici Subjekti malog gospodarstva:
1. poduzetnici početnici (Start up)
2. poduzetnici koji se bave razvojem informacijskih tehnologija (Scale up)
3. drugi subjekti prema Pravilniku o utvrđivanju kriterija i postupaka za
dodjelu u zakup prostora Tehnološkog inkubatora Bjelovar
Provedba Subvencija troškova za prazne i popunjene prostore namijenjene inkubaciji
poduzetnika u Tehnološkom inkubatoru koji je smješten u Tehnološkom
parku Bjelovar d.o.o., te stvaranja povoljnijih uvjeta i boljih mogućnosti, a
sve u cilju jačanja konkurentnosti gospodarstva i unapređenja razvojnih
potencijala regije.
- Subvencioniran zakup poslovnog prostora
- Subvencija plaćanja režijskih troškova
- Subvencija najma poslovnog prostora
Ciljevi

1.2.

Nagrada za najbolji Start up

Ciljevi

Jednokratna potpora (100.000,00 kn) za najbolji start up

Nositelj

Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo
Korisnici Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, te
posluju kao neosnovano ili nedavno osnovano poduzeće s globalnim
ambicijama i globalnim potencijalom.
Provedba Gradonačelnik donosi Odluku o jednokratnoj potpori.
2. KREDITNA LINIJA GRADA BJELOVARA
Subvencioniranje kamatne stope na poduzetničke kredite iz
kreditnih linija Grada Bjelovara

2.1.

Povećanje financiranja sektora gospodarstva po povoljnijim uvjetima s
ciljem očuvanja i unapređenja poslovnih aktivnosti kako bi se povećala
konkurentnost i doprinijelo zadržavanju postojeće zaposlenosti te
otvaranju novih radnih mjesta
Korisnici Korisnici mjere mogu biti obrti, mala i srednja trgovačka društva, zadruge,
profitne ustanove, poljoprivredna gospodarstva, te fizičke osobe u
slobodnom zanimanju (zdravstveni djelatnici, veterinari, odvjetnici,
arhitekti, revizori, sudski vještaci i sl.) koji su najmanje 51% u vlasništvu
državljana Republike Hrvatske i namjeravaju ulagati na području grada
Bjelovara bez obzira na sjedište odnosno prebivalište
Provedba Grad subvencionira 1% (za uslužne djelatnosti) i 2% (za proizvodne
djelatnosti) kamatne stope poduzetničkog kredita. Subvencija kamatne
stope se provodi sukladno donesenim odlukama Grada Bjelovara.
Ciljevi

II.

UVJETI ZA DODJELU DE MINIMIS POTPORA
Članak 3.

Prijavu za dodjelu sredstava potpore mogu podnijeti korisnici mjera A, B i mjere C
točke 2. ovog Programa:
- koji su ulaganje izvršili na području grada Bjelovara
- koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu
- nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak pred stečajne nagodbe ili
postupak likvidacije, koji trenutno nije u blokadi
- koji nisu iskoristili de minimis potporu u visini od 200.000 eura u kunskoj
protuvrijednosti iz drugih izvora tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja na
pomičnoj osnovi, računajući godinu dodjele potpore (odredba o potporama male
vrijednosti iz Uredbe Komisije EU br.1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni
članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis
potpore)

-

III.

koji nisu za isti trošak primili sredstva iz drugih izvora
koji nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu
evidenciju vodi Porezna uprava
koji nemaju evidentiran dug prema Gradu Bjelovaru

PROVEDBA I KONTROLA MJERA IZ PROGRAMA
Članak 4.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Bjelovara da donese pravilnike za navedene
potpore iz ovog Programa.
Članak 5.

Nositelj provedbe mjera i kontrole korištenja potpora iz ovog Programa je Upravni odjel
za gospodarstvo, osim potpora koje se odnose na oslobađanje od komunalne naknade
i komunalnog doprinosa koje provodi Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje
prostora Grada Bjelovara.
Članak 6.
Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška
dobivene potpore u razdoblju od tri godine od dana dodjele potpore. Ukoliko je korisnik
potpore priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji
ne odgovara njegovom stvarnom stanju, podnositelj zahtjeva mora dobivena sredstva
vratiti u Proračun Grada Bjelovara u roku od osam dana od dana primitka poziva, te
će biti isključen iz svih potpora i subvencija koje dodjeljuje Grad Bjelovar u narednih 5
godina.

IV.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 7.

Grad Bjelovar će poduzetnicima omogućiti korištenje poduzetničke infrastrukture
aktivnim sudjelovanjem u međusobnom povezivanju i koordinaciji između institucija i
poduzetnika kao što su: Tehnološki park Bjelovar d.o.o., Hrvatska gospodarska
komora, Obrtnička komora, komunalne tvrtke, državne institucije i dr.
Članak 8.
U slučaju nastupa posebnih okolnosti, odnosno događaja ili određenog stanja koje se
nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje

građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku
aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu (potres, poplava, pandemija….),
ovlašćuje se Gradonačelnik da za cijelo vrijeme trajanja posebnih okolnosti donese
provedbene akte o prenamjeni financijskih sredstava u skladu s Proračunom Grada
Bjelovara.
Članak 9.
Stupanjem na snagu ovog Programa stavlja se van snage Program mjera poticanja
razvoja poduzetništva na području grada Bjelovara za 2020. godinu objavljen u
„Službenom glasniku Grada Bjelovara“ broj 4/20, zatim Program de minimis potpora
za nove investicije u gradu Bjelovaru od 2018-2020, te Pravilnik o davanju prava
građenja na zemljištu u vlasništvu Grada Bjelovara uz korištenje potpora male
vrijednosti i Pravilnik o kupoprodaji zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara uz korištenje
de minimis potpora objavljeni u „Službenom glasniku Grada Bjelovara“ broj 8/17.
Članak 10.
Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Grada Bjelovara“, a primjenjuje se
od 1. siječnja 2021. godine.

KLASA: 311-01/20-01/03
UR.BROJ: 2103/01-02-20-4
Bjelovar, _________2020.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Ante Topalović, univ.bacc.oec.

OBRAZLOŽENJE
Programom tri mjere poticanja razvoja poduzetništva na području grada Bjelovara želi
se postići stvaranje povoljnijeg poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika,
razvijanje poduzetničke klime, poboljšanje turističke ponude te stvaranje preduvjeta za
razvoj poduzetničkih aktivnosti i kontinentalnog turizma na području grada Bjelovara.
Navedenim Programom se utvrđuju mjere poticanja razvoja poduzetništva na području
grada Bjelovara te se utvrđuju uvjeti i postupak njihove dodjele:
A
B
C

MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA U IZGRADNJU NOVIH PROIZVODNIH
KAPACITETA
MJERA ZA JAČANJE SEKTORA TURIZMA I UGOSTITELJSTVA
MJERA ZA RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE

Mjere će se provoditi kroz de minimis potpore (potpore za brownfield i greenfield
investicije, za razvoj kontinentalnog turizma i pomoć ugostiteljstvu te kreditnu liniju
Grad Bjelovara) i kroz subvenciju Tehnološkom parku za smještaj poduzetnika
početnika i IT sektora.
Nacrt Programa bio je u postupku savjetovanja s javnošću. Nacrt je objavljen dana
19.10.2020. godine na internetskoj stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr
Savjetovanje je trajalo od 19.10.2020. - 17.11.2020. godine (30 dana). Izvješće o
provedenom savjetovanju u prilogu je ovog obrazloženja.
Za provođenje ovog Programa sredstva će se planirati u Proračunu Grada Bjelovara.
Slijedom iznijetoga, dostavljamo Vam Nacrt Programa mjera poticanja razvoja
poduzetništva na području grada Bjelovara te predlažemo da utvrdite Prijedlog istog i
uputite ga Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.
Pripremile:
Pročelnica:
Sonja Novak, dr.med.vet.
i
Viša referentica za malo i srednje poduzetništvo
Jasminka Kišantal-Zubić, up.prav.
PROČELNICA
Sonja Novak, dr.med.vet

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S
JAVNOŠĆU O NACRTU PROGRAMA MJERA POTICANJA RAZVOJA
PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA BJELOVARA

Naslov dokumenta
Stvaratelj dokumenta, tijelo
koje provodi savjetovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu
Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na
području grada Bjelovara
Upravni odjel za gospodarstvo

Svrha dokumenta

Izvješćivanje o provedenom savjetovanju s javnošću o
Programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na
području grada Bjelovara

Datum dokumenta

19. listopad 2020.
1.

Verzija dokumenta
Vrsta dokumenta

Izvješće

Naziv nacrta akta

Nacrt Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na
području grada Bjelovara

Jedinstvena oznaka iz Plana
savjetovanja s javnošću Grada
Bjelovara za 2020. godinu

Redni broj 44 u V. izmjenama i dopunama Plana
savjetovanja s javnošću Grada Bjelovara za 2020. godinu
(KLASA: 008-01/19-01/03, UR:BROJ: 2103/01-01-20-17)

Naziv tijela nadležnog za izradu
nacrta

Upravni odjel za gospodarstvo

Koji su predstavnici zainteresirane
javnosti bili uključeni u postupak
izrade odnosno u rad stručne
radne skupine za izradu nacrta?
Je li nacrt bio objavljen na
internetskim stranicama ili
Na
drugi
odgovarajući
način?
Ako jest, kada je nacrt objavljen, na
kojoj internetskoj stranici i koliko je
vremena
ostavljeno
za
savjetovanje?

Da

www.bjelovar.hr
Nacrt je objavljen dana 19.10.2020.
godine na internetskoj stranici Grada
Bjelovara www.bjelovar.hr
Savjetovanje je trajalo od
19.10.2020. - 17.11.2020.
godine

Ako nije, zašto?

Koji su predstavnici
zainteresirane javnosti dostavili
svoja očitovanja?

Nema pristiglih očitovanja zainteresirane javnosti

Razlozi neprihvaćanja pojedinih
primjedbi zainteresirane
javnosti na određene odredbe
nacrta
Troškovi provedenog savjetovanja

Provedba internetskog savjetovanja nije uzrokovala
dodatne financijske troškove.

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću objavljuje se na internetskim stranicama
Grada Bjelovara na www.bjelovar.hr

KLASA: 311-01/20-01/03
UR.BROJ: 2103/01-08-20-3
Bjelovar, 23. studenog 2020.

