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Porast zaposlenosti, podizanje životnog standarda i novi zamah nacionalnog gospodarstva,
mogući su jedino uz punu podršku poduzetništva. Svjetsko i hrvatsko iskustvo pokazalo je da su malo i
srednje poduzetništvo glavni pokretači gospodarskog razvitka i generatori novih radnih mjesta. Mala i
srednja poduzeća okvir su za realizaciju poduzetničke inicijative koja čini osnovu gospodarstva.
Nastojeći aktivno pridonijeti stvaranju pretpostavki i okruženja stimulativnog za razvoj
poduzetništva, Osječko-baranjska županija provodi niz mjera i aktivnosti (kreditiranje poduzetnika,
poticanje osnivanja poduzetničkih zona, poticanje razvoja "start-up" poduzeća…), koje vode ka općem
cilju - povećanju rasta produktivnosti, koja je ključ dugoročnog povećanja plaća i rasta životnog
standarda.
Povećanje broja malih i srednjih poduzeća, ali isto tako njihov uspjeh i opstanak na tržištu
jedan je od ciljeva razvoja gospodarstva Osječko-baranjske županije. Rast broja malih i srednjih
poduzeća najčešće je posljedica postojanja specifičnih preduvjeta. Novoosnovana poduzeća koja
imaju najveće uspjehe uglavnom se koncentriraju u regijama u kojima postoje kvalitetni uvjeti za
razvoj. U takvim regijama poticajni procesi i postojeća infrastruktura omogućuju pokretanje malih
konkurentnih poduzeća, čiji uspjeh dodatno ohrabruje i privlači potencijalne poduzetnike, te
omogućuje stvaranje kritične mase poduzetničkih aktivnosti. Kako se razina poduzetničkih aktivnosti
povećava, aktivnosti već prisutnih poduzeća uvjetuju osnivanje novih poduzeća koja pružaju
komplementarne proizvode i usluge. Takvi sinergijski efekti omogućuju znatno brži razvoj unutar
određene regije. Kako bi se u Osječko-baranjskoj županiji pokrenuli slični razvojni procesi, potrebno
je aktivno poticati poduzetničke aktivnosti, stoga je i pokrenut projekt "Najbolja poduzetnička ideja".
Projekt "Najbolja poduzetnička ideja" ima za cilj poticanje "start-up" poduzetnika, ali i onih
osoba koje tek razmišljaju o ulasku u svijet poduzetništva, na stvaranje novih proizvoda odnosno
usluga koji se mogu ponuditi tržištu. Vrijednost ovog projekta izražena je i stvaranjem pozitivnog
poduzetničkog ozračja i edukacijom, koja će motivirati i osposobiti poduzetnike da i mimo natječaja
počnu planirati i osnuju vlastiti poslovni subjekt.
Skupština Osječko-baranjske županije je na svojoj 4. sjednici donijela Odluku o nagrađivanju
najboljih poduzetničkih ideja na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj
9/09.), kojom su utvrđeni uvjeti, način i postupak odabira i kriteriji nagrađivanja poduzetničkih ideja
na području Županije. Odlukom je utvrđen i broj nagrada kao i iznosi pojedinačnih nagrada.
S obzirom da uz Osječko-baranjsku županiju nagrade osiguravaju sponzori, trenutna
gospodarska situacija utjecala je i na odaziv sponzora i spremnost za uključivanje u ovaj projekt u
vidu osiguravanja financijskih sredstava. Kako bi osigurali kontinuitet u provođenju ovog projekta,
nužno je prilagoditi broj i iznose nagrada raspoloživim financijskim sredstvima, stoga se predlaže
Skupštini Županije donošenje Odluke o izmjeni Odluke, u tekstu koji glasi:
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Temeljem članka 30. točka 2. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik” broj
2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06. i 5/09.), Skupština Osječko-baranjske županije
donijela je na ______ sjednici __________________ 2012. godine

ODLUKU
o izmjenama Odluke o nagrađivanju
najboljih poduzetničkih ideja na području
Osječko-baranjske županije

Članak 1.
U Odluci o nagrađivanju najboljih poduzetničkih ideja na području Osječko-baranjske
županije ("Županijski glasnik" broj 9/09.) članak 4. mijenja se i glasi:
"Sudionicima na natječaju čija poduzetnička ideja dobije najveći broj bodova dodjeljuju se
novčane nagrade.
Prvu nagradu dodjeljuje Osječko-baranjska županija. Ostale novčane nagrade dodjeljuju
sponzori, a fond novčanih nagrada osigurava se ugovorom koji Osječko-baranjska županija sklapa sa
sponzorima.
Ovisno o broju sponzora koji se žele uključiti u nagradni natječaj te raspoloživim financijskim
sredstvima, broj i visinu iznosa novčanih nagrada određuje Župan.
Sponzori novčane nagrade za najbolje poduzetničke ideje uplaćuju direktno na račun
nagrađenih sudionika natječaja."
Članak 2.
U članku 9. stavak 2. tekst "stavak 1. podstavci 2 do 4" se briše.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku".
Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
mr.sc. Zlatko Maksimović
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Prilog

ODREDBE ODLUKE O NAGRAĐIVANJU
NAJBOLJIH PODUZETNIČKIH IDEJA
NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE ČIJE SE IZMJENE PREDLAŽU

Članak 4.
Sudionicima na natječaju čija poduzetnička ideja dobije najveći broj bodova dodjeljuje se 17
godišnjih novčanih nagrada, kako slijedi:
prva nagrada u iznosu od 25.000,00 kuna,
druga nagrada u iznosu od 20.000,00 kuna,
treća nagrada u iznosu od 15.000,00 kuna i
četrnaest nagrada u iznosu od 10.000,00 kuna.
Prvu nagradu dodjeljuje Osječko-baranjska županija. Ostale novčane nagrade dodjeljuju
sponzori, a fond novčanih nagrada osigurava se ugovorom koji Osječko-baranjska županija sklapa sa
sponzorima.
Sponzori novčane nagrade za najbolje poduzetničke ideje uplaćuju direktno na račun
nagrađenih sudionika natječaja.

Članak 9.
Postupak odabira najboljih poduzetničkih ideja provodi Povjerenstvo za odabir najboljih
poduzetničkih ideja na području Osječko-baranjske županije (u nastavku: Povjerenstvo).
Predsjednika i 4 člana imenuje Župan, a ostali članovi su predstavnici sponzora koji dodjeljuju
nagrade iz članka 4. stavak 1. podstavci 2 do 4.
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