
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Gradsko vijeće 
KLASA: 400-08/118-01/18 
URBROJ:2186/016-03-1 
Lepoglava, 17. prosinca 2018. 
 
 Na temelju odredbe članak 11. stavak 2. i članka 21. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva 
(''Narodne novine'' broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16), članka 22. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik 
Varaždinske županije“ broj  6/13, 20/13, 33/13, 31/14, 6/18) i članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 20/13, 43/13 51/13, 6/18), Gradsko vijeće Grada 
Lepoglave na 11. sjednici održanoj dana  17.12.2018. godine, donosi       

 
II. IZMJENE PROGRAMA 

mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva  
na području grada Lepoglave za 2018. godinu 

 

I. 

U Programu mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području grada Lepoglave za 2018. godinu 

(''Službeni vjesnik Varaždinske županije'' 78/17, 48/18) točka IV. mijenja se i glasi:  

''Grad Lepoglava će u cilju poticanja poduzetništva, temeljem planiranih sredstava u proračunu Grada Lepoglave 

za 2018. godinu davati potpore za sljedeće mjere i aktivnosti'': 

1. Potpore za sufinanciranje nabavke opreme i inventara te ulaganja u standarde kvalitete; Iznos potpore; 
130.000,00 kuna 

2. Potpore za sufinanciranje nastupa poduzetnika na sajmovima, izložbama te izradu promotivnih      
materijala; Iznos potpore: 1.800,00 kuna 

3. Potpore za razvoj malog i srednjeg poduzetništva i privlačenje investicija; Iznos potpore: 301.904,00   kuna 

 
1. POTPORE ZA SUFINANCIRANJE NABAVKE OPREME I INVENTARA TE ULAGANJA U STANDARDE  
KVALITETE 

 
 Iznos potpore za sufinanciranje nabavke opreme i inventara te ulaganja u standarde kvalitete iznosi 
130.000,00 kuna. 
 Potpora se može dodijeliti za nabavu strojeva, alata, opreme, certificiranje sustava, proizvoda, troškove 
stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, ISO, HACCP i drugih znakova izvornosti i 
zemljopisnog porijekla. 

Potpora se odobrava u visini do 50% prihvatljivih troškova, a maksimalni iznos sredstava potpore po 
jednom korisniku iznosi najviše 15.000,00 kuna. 

Nositelj: Grad Lepoglava, Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave 
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 2. POTPORE ZA SUFINANCIRANJE NASTUPA PODUZETNIKA NA SAJMOVIMA, IZLOŽBAMA TE 
IZRADU PROMOTIVNIH MATERIJALA 

 
 Iznos potpore za sufinanciranje nastupa poduzetnika na sajmovima, izložbama te izradu promotivnih 
materijala iznosi 1.800,00 kuna. 
 Potpora se može dodijeliti za troškove zakupa izložbenog prostora, uređenje, opremanje i pripremanje 
štanda, troškovi prijevoza, transportni troškovi izložaka, uvrštavanje u sajamski katalog, troškovi promotivnih 
materijala. 
Potpora se odobrava u visini do 50% prihvatljivih troškova. 
Nositelj: Grad Lepoglava, Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave 

 
 

 3. POTPORE ZA RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I PRIVLAČENJE INVESTICIJA 
 
 Iznos potpore za ovu mjeru iznosi 297.000,00 kuna, a koristit će se za pripremu projekata i programa 
financiranih iz EU fondova (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Operativni program 
Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.), prekograničnu suradnju (IPA program prekogranične suradnje Hrvatska 
– Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 
2020., Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020., Program prekogranične suradnje 
Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020., Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014. – 2020., Program 
transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014. – 2020., Program transnacionalne suradnje Mediteran 2014. – 
2020., Program transnacionalne suradnje Dunav 2014. – 2020., Jadransko – jonski program transnacionalne 
suradnje 2014. – 2020., Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE 2014. – 2020., Program 
međuregionalne suradnje INTERACT 2014. – 2020., Program međuregionalne suradnje URBACT 2014. – 2020., 
Program međuregionalne suradnje ESPON 2014. – 2020.), kao i gospodarske analize (izrada gospodarske 
strukture na području grada Lepoglave sa financijskom pokazateljima i bonitetima), nacionalnim raspisima (E-
impuls, Kompetentnost MSP-a, Ulaganje u poduzetničku infrastrukturu, …) suradnju s poduzetnicima, organiziranje 
stručnih predavanja i radionica, pružanjem tehničke pomoći poduzetnicima te za razvoj Poduzetničke zone 
(oglašavanje, sudjelovanje na sajmovima, marketing, …). 
  Nositelj: Turističko kulturno informativni centar TKIC d.o.o. 

 
  

II. 

Ove II. Izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Varaždinske 

županije. 

 

                                                                                                PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  

                            Robert Dukarić 

 


