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OTVORENI NATJEČAJI
“Certifikacijom proizvoda do tržišta”

Datum zaprimanja 
projektnih prijava: 18. svibnja 2018. – 29. lipnja 2020.

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Područje: Poduzetništvo
Prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća

Vrijednost 
natječaja:

30.000.000,00 kn
Najniži iznos bespovratnih sredstava: 20.000,00 HRK
Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 HRK

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Predmet poziva:
Pružanje potpore za certifikaciju proizvoda, odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom 
normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU-a i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje 
se pozivaju direktive) uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti.

Svrha Poziva:

Povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti aktivnostima  
MSP-ova 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-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na 
omogućavanje pristupa novim tržištima.

“Znakovi kvalitete”

Datum zaprimanja 
projektnih prijava: 12. srpnja 2018. – 29. lipnja 2020.

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Područje: Poduzetništvo
Prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća

Vrijednost 
natječaja:

Ukupna bespovratna sredstva: 7.500.000,00 kn
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 4.000,00 kn
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 75.000,00 kn

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Predmet poziva:
Doprinos prepoznatljivosti kvalitete hrvatskih proizvoda i usluga kroz pružanje potpore MSP-ovima za 
ishođenje znaka kvalitete njihovih proizvoda, usluga ili djelatnosti koji posjeduju natprosječnu kvalitetu, 
a proizvedeni su na području Republike Hrvatske ili su nastali kao rezultat hrvatske tradicije, razvojno-
istraživačkog rada, inovacije i invencije. 

Cilj Poziva:
Cilj Poziva je povećanje prepoznatljivosti kvalitete usluga i proizvoda MSP-ova, čime će se osigurati 
preduvjeti za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti i posljedično, doprinijeti 
stvaranju hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu.

Izbor europskih strukturnih i 
investicijskih fondova 

V. Gabelica Marković * 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 

Sveučilišta u Zagrebu 
Marulićev trg 19, 10 000 Zagreb

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

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

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/
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NATJEČAJI U NAJAVI
“Razvoj, unaprjeđenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju”

Datum zaprimanja 
projektnih prijava: rujan 2018.

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

“Priprema IRI infrastrukturnih projekata”

Datum zaprimanja 
projektnih prijava: 17. rujna 2018.

Vrsta poziva: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Područje: IRI
Prijavitelji: Znanstvene organizacije

Vrijednost natječaja:
45.600.000,00 kn
Najviša stopa sufinanciranja iznosi do 100 % ukupno prihvatljivih troškova od čega postotak sufinanciranja 
prihvatljivih troškova iz sredstava EFRR-a može iznositi najviše do 85 %, dok će se obvezatni udio 
nacionalnog sufinanciranja od najmanje 15 % osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Program: OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Svrha poziva:
Razvoj projektne dokumentacije potrebne za provedbu infrastrukturnih projekata u sektoru istraživanja, 
razvoja i inovacija u sklopu ESI fondova kako bi se pospješio i ubrzao proces transformacije hrvatskih 
znanstvenih organizacija u međunarodno konkurentne znanstvene institucije koje stvaraju novu znanstvenu, 
društvenu i ekonomsku vrijednost.

OSTALI OTVORENI NATJEČAJI

Naziv natječaja: “Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i 
inovacije” (KK.01.1.1.07)

Rok: Natječaj otvoren do 5. listopada 2018.

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

Rok: Natječaj otvoren do 29. lipnja 2020.

Naziv natječaja: “WWW VAUČERI ZA MSP-ove” 
(KK.03.2.1.17)

Rok: Natječaj otvoren do 29. lipnja 2020.

Naziv natječaja:
“Uvođenje sustava upravljanja poslovnim 

procesima i kvalitetom (ISO i slične 
norme)” (KK.03.2.1.14)

Rok: Natječaj otvoren do 29. lipnja 2020.

Naziv natječaja:
“Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti 
MSP-a kroz informacijske i komunikacijske 

tehnologije (IKT)” (KK.03.2.1.18)
Rok: Natječaj otvoren do 29. lipnja 2020.
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“1.b.1 Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II”

Indikativni datum objave 
PDP-a (Poziva na dostavu 
projektnih prijedloga):

21. prosinca 2018.

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Naziv prioritetne osi: 1 Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija
Prijavitelji: Mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnik
Indikativni iznos financijske 
omotnice u kunama: 548.000.000,00

Naziv i oznaka specifičnog 
cilja: 1b1 Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI)

Ciljevi PDP-a: Cilj projekta je razvoj novih ili znatno poboljšanih proizvoda i usluga. Projekt mora rezultirati s 
novim ili znatno poboljšanim proizvodom (dobrom ili uslugom).

Mi-Plast d. o. o. za proizvodnju, tr-
govinu i pružanje usluga je MSP 
osnovan 1980. godine u Banjoj Luci 
(BiH), no zbog ratnih zbivanja, seli 
se u Rijeku gdje službeno posluje od 
1993. godine 

do danas. Bavi se proizvodnjom, distribu-
cijom i reciklažom polietilenske ambalaže 
upotrijebljene u industriji, domaćinstvima, 
građevini, poljoprivredi, turizmu itd. Mi-
Plast je obiteljska tvrtka orijentirana prema 
zadovoljavanju sadašnjih potreba tržišta, 
ali i okrenuta budućim tehnologijama i 
inovacijama za bolje sutra našeg planeta. 
Tvrtka se bavi proizvodnjom, reciklažom, 
uporabom neopasnog plastičnog otpada, 
te vraćajući taj otpad u uporabu u obliku 
polufinalnih i finalnih proizvoda doprinosi 
cirkularnoj ekonomiji. Prateći nadolazeće 
trendove, Mi-Plast prepoznao je važnost 
visoke razine zaštite okoliša i održivog ra-
zvoja. Kako bi maksimizirali svoj doprinos 
sprječavanju stvaranja otpada a posebi-
ce ambalažnog otpada, od 2010. godine 
posao su usmjerili prema istraživanjima i 
razvoju novih i održivih materijala – bio-
razgradivih materijala na bazi biopolimera. 
Iako posluju već 38 godina, njihov I&R tim 
je vrlo mlad i ambiciozan. Voditelj istraži-
vanja i razvoja Filip Miketa stalno ulaže u istraživači kadar, ali i 
prenosi svoje EU projektno iskustvo. 

U međunarodnu suradnju krenuli su vidjevši niz prilika za po-
stizanje ciljeva svoje tvrtke. Osim internacionalizacije poslovanja 
htjeli su potvrdu svojega znanja i izvrsnosti u području materijala. 
Uz to, htjeli su stvoriti i prilike za suradnju s najboljim tvrtkama, 
institutima i sveučilištima u području svojeg djelovanja. 

Prema podatcima Ministarstva 
znanosti i obrazovanja Mi-Plast 
nalazi se među tri najuspješnije 
hrvatske organizacije u povlače-
nju sredstava u okviru Obzora 
2020. Kako su prve dvije na listi 
akademske institucije, Mi-Plast je 
trenutačno vodeći i najuspješniji 
industrijski predstavnik u Obzoru 
2020 u Hrvatskoj. Tvrtka je prva i 
po broju implementiranih proje-
kata i po povučenim sredstvima. 
Trenutačno Mi-Plast sudjeluje u 
devet istraživačkih projekata, a 
nekoliko je iza njih. Svi projekti 

financirani 
su iz razli-
čitih EU 
programa 
za istraži-
vanje, razvoj i inovacije (Horizon 2020, 
FP7, Life+ and ESIF) i za sada imaju ugo-
voreno preko 5,5 milijuna eura. Gledajući 
šire, Mi-Plast je i regionalni lider u broju 
implementiranih projekata u okviru pro-
grama Obzor 2020 u području bioekono-
mije i cirkularne ekonomije.

Tijekom međunarodne suradnje uvidjeli 
su i priliku dijeljenja i širenja ekspertize i 
znanja, te stjecanja novih spoznaja i novih 
znanja, što je i jedan od ciljeva svih pro-
jekata međunarodne suradnje, te im je to 
otvorilo mogućnosti primjene novih teh-
nologija i procesa u svrhu stvaranja novih 
proizvoda s dodanom vrijednošću. Sudje-
lovanje u EU projektima omogućilo im je 
plasman i pozicioniranje bioplastike na 
domaće, ali i na strano tržište iako pravi 
proboj očekuju poslije 2020. godine, gdje 

s generiranim patentima i novim legislativama žele postati jedini 
proizvođač finalnih materijala, biopolimera i finalnih proizvoda u 
ovom dijelu Europe. 

Nadamo se da ovoj lijepoj i uspješnoj priči nije kraj. Stoga, želimo 
i dalje mnogo uspjeha Mi-Plastu kako u redovitom poslovanju 
tako i u sudjelovanju u EU projektima istraživanja, razvoja i ino-
vacija.

Uspješna priča:

Mi-Plast – Hrvatski 
gospodarstvenik koji je 
povukao najviše sredstava iz EU 
programa za I&R


