
Obrazloženje prijedloga Programa poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi 

Vinogradi za period 2017-2020.godine 

 

Nacrt prijedloga Programa izrađen je na temelju članka 32. statuta Općine Kneževi Vinogradi. 

Sagledavaju gospodarsko stanje i tendenciju razvoja turizma, želja je ovim Programom stvoriti uvjete 
i pomoći u daljnjem razvoju kako obrta i malog gospodarstva, tako i razvoj turizma, koji bilježi 
značajne rezultate kako na području Osječko-baranjske Županije tako i šire. 

Cilj  ovog Programa su smanjenje početnih financijskih izdataka poduzetnika kod pokretanja 

poslovanja, jačanje konkurentnog nastupe poduzetnika na tržištu, ostvarivanje praktičnog obrazovanja 

i boljeg informiranja u poduzetništvu, poticanje na korištenje sredstava iz EU fondova za projekte koji 

promiču gospodarski razvoj, poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja, poboljšanje uvjeta 

raspoloživosti financijskih resursa, razvoj poduzetničke infrastrukture, podizanje razine poduzetničke 

kulture, proširenje turističke ponude, promidžba turističkih potencijala i sl. 

 

Korisnici mjera ovog Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju 

razvoja malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva ( Narodne 

novine 29/02, 63/07, 53/12, 56/13) koji posluju i imaju sjedište na području Općine Kneževi Vinogradi, 

izuzev trgovačkih društava kojima je Općina Kneževi Vinogradi osnivač ili ima vlasnički udio u 

temeljnom kapitalu. 

 

Potpore iz ovog programa smatraju se državnim potporama male vrijednosti i na njih se odnose sva 

pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) br.1407/2013 od 18.prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 

108 Ugovora o funkcioniranju Europske unije – „de minimis“ potpore („SL EU L352, 24. 12.2013., str. 

1.“). 

 

Općina Kneževi Vinogradi u cilju poticanja poduzetništva i turizma, planira davati potpore kroz slijedeće 

mjere i aktivnosti: 

1. Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima; 

2. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje; 

3. Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata; 

4. Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita, 

5. Sufinanciranje priključaka na komunalnu infrastrukturu, 

6. Potpore za poticanje razvoja i unapređenje ruralnog turizma 

7. Potpore za autohtonu eno i gastro ponudu, 

8. Potpore za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama, 

9. Poticanje ulaganja u Poslovno-poduzetničku i rekreativnu zonu, 

10. Sufinanciranje kamatne stope poduzetničkih kredita. 

 

Sukladno navedenom planira se donošenje ovog Programa. 


