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PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O

POKRETANJU PROJEKTA
"POMOĆ U REALIZACIJI
PROJEKATA SUFINANCIRANIH
IZ EU PROGRAMA"
Ulaskom u Europsku uniju, svim subjektima u Republici Hrvatskoj otvorili su se novi izvori
financiranja namijenjeni razvojnim projektima iz svih sfera društvenog i teritorijalnog razvoja.
Dostupna sredstva iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda koja će biti na raspolaganju Republici
Hrvatskoj u financijskom razdoblju Europske unije od 2014. do 2020. godine iznose oko 8 milijardi
eura. Uz ove programe otvorile su se i mogućnosti sudjelovanja u projektima teritorijalne, odnosno
prekogranične, suradnje kao i sudjelovanje u programima zajednice namijenjenim svim državama
članicama.
Stoga je razvidno da je korištenje spomenutih izvora financiranja kod planiranja i provođenja
projekata društvenog i teritorijalnog razvoja praktički nužnost. Jedna od posljedica je i okretanje
velikog broja subjekata s područja Republike Hrvatske, te posljedično i Osječko-baranjske županije
ovim izvorima financiranja. Osječko-baranjska županija se može pohvaliti vodećim mjestom na razini
Republike Hrvatske gledano po broju projekata odobrenih subjektima s područja Županije.
Korištenje ovih izvora financiranja podrazumijeva i određena pravila korištenja kojih se
moraju pridržavati svi provoditelji projekata. Važan uvjet za provođenje projekata financiranih kroz
neki od dostupnih fondova je i vlastito učešće u troškovima projekta. Ovaj uvjet je imao za posljedicu
da subjekti koji nisu u mogućnosti osigurati vlastita sredstva za predfinanciranje projekta ne
prijavljuju projekte.
Kako bi se premostio ovaj problem pojavila su se različita rješenja kao što je uključivanje
Hrvatske banke za obnovu i razvitak u projekte koje pokreću privatni pravni subjekti iz područja
poljoprivrede i ruralnog razvoja. Međutim, do danas na razini Republike Hrvatske nije doneseno
jedinstveno rješenje za pomoć neprofitnim subjektima za prijavljivanje projekata od općeg interesa.
Na tragu pomoći istim prijaviteljima i što uspješnije provedbe projekata na području Osječkobaranjske županije, Skupština Osječko-baranjske županije na svojoj 23. sjednici, održanoj 28. veljače
2012. godine, donijela je Zaključak o pokretanju projekta "Pomoć u realizaciji projekata iz IPA
programa" ("Županijski glasnik" broj 2/12.), kojim se neprofitnim pravnim osobama s područja
Osječko-baranjske županije, a kojima su odobrena bespovratna sredstava u okviru IPA programa,
otvorila mogućnost korištenja kreditnih sredstava za predfinanciranje odobrenih projekata.
Kako je IPA program posljednje natječaje objavio 2013. godine (posljednji odobreni projekti
iz IPA programa završit će najkasnije 2016. godine), potrebno je osmisliti novo rješenje za novo
financijsko razdoblje koje traje do 2020. godine. Projekti financirani kroz fondove iz ovog
financijskog razdoblja mogu trajati najkasnije do 2023. godine.
Osječko-baranjska županija predvidjela je sredstva u proračunu za 2015. godinu kako bi se
ostvario kreditni potencijal u iznosu od 10.000.000,00 kuna, namijenjen neprofitnim pravnim osobama
s područja Osječko-baranjske županije koji provode projekte od interesa za područje Osječkobaranjske županije, sufinancirane kroz neki od EU fondova. Osječko-baranjska županija će u suradnji
s poslovnom bankom sudjelovati kroz subvenciju kamate od 2 postotna poena.
Sredstva za subvencioniranje kamata planirana su u Proračunu Osječko-baranjske županije
za 2015. godinu i projekcijama za 2016. i 2017. godinu u Razdjelu 003 Upravni odjel za gospodarstvo
i regionalni razvoj, Program 3017 Regionalna i međunarodna suradnja, T 3017 05 Suradnja na
projektima sufinanciranim iz EU fondova, Račun 352 Subvencije trgovačkim društvima,
poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (pozicija 178 Subvencije kreditnim i ostalim
financijskim institucijama izvan javnog sektora).
Slijedom navedenog, predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje Zaključka
koji u prijedlogu glasi:
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Temeljem članka 30. točka 7. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj
2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), Skupština Osječko-baranjske
županije donijela je na _____ sjednici _________________ 2015. godine

ZAKLJUČAK
o pokretanju projekta "Pomoć u
realizaciji projekata sufinanciranih
iz EU programa"

I.
Osječko-baranjska županija (nastavno: Županija) pokreće projekt "Pomoć u realizaciji
projekata sufinanciranih iz EU programa" (nastavno: Projekt) ustanovama, udrugama i drugim
neprofitnim pravnim osobama s područja Županije kojima su odobrena bespovratna sredstva u okviru
strukturnih fondova EU, programa suradnje EU ili programa zajednice za projekte koji će se realizirati
na području Županije, a od značaja su za njezin razvoj.
II.
Projekt se provodi subvencioniranjem kamatne stope od 2 postotna poena na odobreni kredit
poslovne banke s kojom Županija zaključi ugovor o provođenju projekta i to do iskorištenja ukupnog
kreditnog potencijala u iznosu od 10.000.000,00 kuna, a najduže do 31. prosinca 2023. godine.
Sredstva za subvencioniranje kamata iz točke I. ovoga Zaključka planirana su u Proračunu
Osječko-baranjske županije za 2015. godinu i projekcijama za 2016. i 2017. godinu u Razdjelu 003
Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj, Program 3017 Regionalna i međunarodna suradnja,
T 3017 05 Suradnja na projektima sufinanciranim iz EU fondova, Račun 352 Subvencije trgovačkim
društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora.
Sredstva za subvencioniranje kamata bit će osigurana za sve vrijeme otplate kredita.
III.
Radi pospješivanja ostvarenja cilja provedbe Projekta, Županija će uputiti poziv svim
jedinicama lokalne samouprave s područja Županije za sudjelovanje u dodatnom subvencioniranju
kamata za projekte iz točke I. za pravne osobe s njihova područja.
Međusobne odnose s jedinicama lokalne samouprave koje prihvate sudjelovanje u Projektu,
Županija će urediti posebnim sporazumom.
IV.
Skupština ovlašćuje Župana za potpisivanje ugovora o poslovnoj suradnji s poslovnom
bankom odabranom za provođenje Projekta.
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V.
Kreditna sredstva iz Projekta dodjeljivat će se putem javnog poziva za podnošenje zahtjeva za
odobrenje subvencije kamata.
Ovlašćuje se Župan da svojim aktom uredi postupak dodjele sredstava i imenuje povjerenstvo
koje će ocjenjivati značaj projekta, pratiti njegovu provedbu i namjensko trošenje sredstava.
VI.
Administrativne, tehničke i stručne poslove vezane uz provedbu ovoga Zaključka obavljat će
Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj i Upravni odjel za javne financije.
VII.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević

3

