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NATJEČAJI I FONDOVI
V. Gabelica Marković *

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Sveučilišta u Zagrebu
Marulićev trg 19, 10 000 Zagreb

Izbor europskih strukturnih i
investicijskih fondova

Više informacija na portalu
Europskih strukturnih i investicijskih fondova
(https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/).

OTVORENI NATJEČAJI
“Razvoj, unaprjeđenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju” – UP.03.1.1.04
Datum zaprimanja projektnih
prijava

19. studenoga 2018. – 29. ožujka 2019.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Područje

Obrazovanje

Prijavitelji

Visoka učilišta

Vrijednost natječaja

100.000.000,00 kn
Minimalni iznos potpore po projektu: 1.000.000,00 kn
Maksimalni iznos potpore po projektu: 4.000.000,00 kn

Fond

Europski socijalni fond

Program

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Opći cilj

Povećanje zapošljivosti studenata omogućavanjem stjecanja praktičnih vještina za rad

Specifični ciljevi

1. Unaprjeđenje kvalitete stručne prakse kao obvezatnog ili izbornog dijela studijskog programa
te jačanje kompetencija osoblja visokih učilišta za razvoj modela učenja kroz rad (work based
learning)
2. Omogućavanje stjecanja radnog iskustva studentima kroz povećanje zastupljenosti stručne
prakse kao obvezatnog ili izbornog dijela studijskog programa

Trajanje projekta

24 – 36 mjeseci

“Inovacije novoosnovanih MSP-ova - II faza” (KK.03.2.2.04.)

Natječaj otvoren do 29. lipnja 2020.

“Znakovi kvalitete” (KK.03.2.1.11)

Natječaj otvoren do 29. lipnja 2020.

“Certifikacijom proizvoda do tržišta” (KK.03.2.1.12.)

Natječaj otvoren do 29. lipnja 2020.

“Inovacijski vaučeri za MSP-ove” (KK.03.2.2.03)

Natječaj otvoren do 29. lipnja 2020.

“Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)” Natječaj otvoren do 29. lipnja 2020.
(KK.03.2.1.14)

*

Dr. sc. Vesna Gabelica Marković, voditelj ureda za međunarodnu
suradnju, e-pošta: vesnagm@fkit.hr
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“Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2” – KK.03.2.1.16
Datum zaprimanja
projektnih prijava

24. kolovoza 2018. – 29. lipnja 2020.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Područje

Poduzetništvo

Prijavitelji

Mikro, mali i srednji poduzetnici

Vrijednost natječaja

58.000.000,00 kn
Minimalni iznos potpore po projektu: 100.000,00 kn
Maksimalni iznos potpore po projektu: 1.000.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Opći cilj

Povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti
povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga olakšavanjem predstavljanja međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu.

Vrsta potpora

Potpore male vrijednosti

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti
iznosi

za mikro i malo poduzeće 85 %
za srednje poduzeće 65 %

NATJEČAJI U NAJAVI
“Inovacije u S3 područjima”
Indikativni datum
objave PDP-a (Poziva na
dostavu projektnih prijedloga)

1. ožujka 2018.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Naziv prioritetne osi

Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija

Prijavitelji

Mikro, mali i srednji poduzetnici

Vrijednost natječaja

640.000.000,00 kn

Područje

Poduzetništvo

Sažetak

Ovim će se Pozivom sufinancirati ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, zaštita
intelektualnog vlasništva, troškova osoblja i razvoja s ciljem komercijalizacije inovacija i stvaranja
proizvoda i usluga isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i
međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije (S3). Potpora u okviru ovog Poziva
namijenjena je za MSP-ove koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju
naprednih i inovativnih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti koji će doprinijeti povećanju
izvoza te time i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na globalnom tržištu.

“Integrator”
Indikativni datum
Objave

29. ožujka 2019. godine

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Prijavitelji

Mikro, mali i srednji poduzetnici

Vrijednost natječaja

150.000.000,00 kn

Područje

Poduzetništvo

Sažetak

Ovim će se Pozivom potaknuti suradnja malih i srednjih poduzetnika (MSP-ova) kako bi stvaranjem
novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke odnose s poduzećima integratorima
i postali dio njihovog lanca vrijednosti. Potpora u okviru ovog Poziva namijenjena je za sufinanciranje inovacijskih aktivnosti konzorcija MSP-ova s ciljem uspostavljanja dugoročnih dobavljačkih
odnosa/lanaca vrijednosti s drugim poduzećima tzv. integratorima.

