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NATJEČAJI I FONDOVI

OTVORENI NATJEČAJI
“Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća”

Datum zaprimanja projektnih prijedloga: 3. svibnja – 28. prosinca 2018.

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Područje: Poduzetništvo

Prijavitelji: Mikro poduzetnici; mali i srednji poduzetnici

Vrijednost natječaja: 200.000.000,00 kn

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Predmet Poziva:
Poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a koji djeluju u identificiranim 
prihvatljivim djelatnostima poticanjem ulaganja u kapacitete MSP, kroz početna ulaganja  
u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica.

Svrha (cilj) Poziva:

Jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti 
industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i  učinkovitim 
pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti 
omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i 
stvaranje novih radnih mjesta.

Nadležna institucija: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Informativne radionice:
Cjelokupan sadržaj radionice koja je održana u dva termina – 23. i 26. veljače 2018. 
godine dostupan je Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta: 
https://www.youtube.com/channel/UC3DachdOxv2vos5qHXp6SQQ

Izbor europskih strukturnih i 
investicijskih fondova 

V. Gabelica Marković * 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 

Sveučilišta u Zagrebu 
Marulićev trg 19, 10 000 Zagreb

Ulaskom u punopravno članstvo Europske unije, Republika Hrvatska postala je korisnica sredstava iz europskih fondova. U 
financijskom razdoblju 2014. – 2020. Republici Hrvatskoj je iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI) na raspolaganju 
ukupno 10,676 milijardi eura. S obzirom da velik dio namijenjenih sredstava nije iskorišten, odlučili smo od ovoga broja časopisa 
prikazivati informacije o natječajima koji bi mogli zanimati većinu čitatelja. Na taj način vjerujemo da ćemo možda i mi pridonijeti 
boljoj informiranosti te iskoristivosti fondova EU-a.

*   Dr. sc. Vesna Gabelica Marković, Voditelj ureda za međunarodnu 
suradnju, e-pošta: vesnagm@fkit.hr

Na portalu Europskih strukturnih i investicijskih fondova 
(https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/) možete pronaći 
mnoštvo detalja svih otvorenih natječaja, natječaja u na-

javi, kao i sve zatvorene natječaje. Na toj stranici odabrali smo 
nekoliko aktualnih za koje smatramo da su zanimljivi našim či-
tateljima.

https://www.youtube.com/channel/UC3DachdOxv2vos5qHXp6SQQ
mailto:vesnagm%40fkit.hr?subject=
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“Certifikacijom proizvoda do tržišta”

Datum zaprimanja projektnih prijedloga: 16. travnja – 31. prosinca 2018.

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Područje: Poduzetništvo

Prijavitelji: Mikro poduzetnici; mali i srednji poduzetnici

Vrijednost natječaja:
38.000.000,00 kn (najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po pojedinom 
poduzetniku iznosi 20.000,00 kn, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može 
dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 kn)

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Predmet Poziva:
Poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a koji djeluju u 
identificiranim prihvatljivim djelatnostima poticanjem ulaganja u kapacitete MSP-a, kroz 
početna ulaganja  u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica.

Svrha (cilj) Poziva:

Pridonijeti aktivnostima MSP-a da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih 
proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem 
potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma 
doprinosi se da MSP-i iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje 
pristupa novim tržištima.

Nadležna institucija: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

NATJEČAJI U NAJAVI
“Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije”

Indikativni datum najave: 12. ožujka 2018.

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Područje: IRI

Prijavitelji: Znanstvene organizacije

Partneri: Prihvatljivi partneri su mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnici 

Vrijednost natječaja:
180.894.788,00 kn (Najveći iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom 
projektu iznosi 6.800.000,00 kn. Obvezatni udio nacionalnog sufinanciranja od najmanje 15 % 
moraju osigurati prijavitelji kroz plaće postojećih zaposlenika prijavitelja)

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Svrha Poziva:  Usmjeriti istraživanja prema potrebama gospodarstva podržavajući projekte istraživanja, razvoja i 
inovacija istraživačkih organizacija u suradnji s poslovnim sektorom.

Prihvatljive aktivnosti:

U okviru ovog poziva, između ostaloga su: 
• izvođenje primijenjenih istraživanja (kroz fazu industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog 

razvoja) u odabranim pod-tematsko prioritetnim područjima (PTPP) S3 odnosno horizontalnim 
temama s utjecajem na jedan ili više PTPP-a

• diseminacija rezultata istraživanja i širenje znanja,
• aktivnosti vezane za transfer znanja i tehnologije.


