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PRIJEDLOG ZAKLJUČKA
O SUDJELOVANJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
U PROGRAMU KREDITIRANJA
PODUZETNIŠTVA ŽENA I PROGRAMU
KREDITIRANJA PODUZETNIŠTVA
MLADIH HRVATSKE BANKE
ZA OBNOVU I RAZVITAK
Mogućnost ishođenja povoljnih financijskih sredstava jedan je od bitnih čimbenika za početak
poslovanja poduzetnika, kao i za mogućnost njihovog daljnjeg rasta i razvitka. Iz godine u godinu
povećan je interes poduzetnika, koji putem poduzetničkih kredita žele riješiti prvenstveno pitanje
poslovnog prostora i nabavke suvremenijih strojeva i opreme.
Osječko-baranjska županija (nastavno: Županija) izdvaja značajna financijska sredstva iz
svog proračuna za subvenciju kamata za poduzetničke kredite. Namjera je Županije ovakvim
kreditnim linijama dati snažan poticaj gospodarstvu, pomažući na taj način napore malih i srednjih
poduzeća da postignu konkurentnost na domaćem i stranim tržištima, ali i omogućiti kreditiranje
poduzetnika početnika. Očekivani rezultati ovakvih investicija su osnivanje novih poslovnih subjekata,
zapošljavanje, samozapošljavanje ili očuvanje postojećih radnih mjesta, uvođenje novih tehnologija u
poslovanje, povećanje izvoza i svekoliki gospodarski i socijalni napredak.
Županija trenutno subvencionira kamatu na poduzetničke kredite za projekte "Lokalni projekti
razvoja malog gospodarstva" za 2009. godinu i "Kreditom do konkurentnosti" koje provodi u suradnji
s resornim ministarstvom, te za svoj samostalni projekt „Kreditiranje obrtnih sredstava“, za što je u
Proračunu Osječko-baranjske županije za 2018. godinu planirano 2.750.000,00 kuna.
U cilju poticanja osnivanja i razvoja poslovanja malih i srednjih gospodarskih subjekata u
većinskom vlasništvu žena, sukladno Akcijskom planu za provedbu Strategije razvoja poduzetništva
žena u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014.-2020. godine, kao i poticanja osnivanja i razvoja
poslovanja malih i srednjih gospodarskih subjekata u dobnoj skupini do 30 godina života, odnosno
njihovog većeg uključivanja u poduzetništvo, pružanja veće podrške razvoju poduzetništva mladih te
stvaranja uvjeta za uspješnije poslovanje mladih, Hrvatska banka za obnovu i razvitak (nastavno:
HBOR) pokrenula je Program kreditiranja poduzetništva žena i Program kreditiranja poduzetništva
mladih.
Krediti su namijenjeni za ulaganja u materijalnu imovinu (osnivačka ulaganja, zemljište,
građevinski objekti, oprema i uređaji), te u nematerijalnu imovinu (razvoj proizvoda ili usluga,
patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize), a iznos kredita namijenjen ulaganju u trajna
obrtna sredstva može iznositi do 30% iznosa kredita.
Poduzetnici koji koriste kredit po Programu kreditiranja poduzetništva žena mogu biti
trgovačka društva, obrtnici, zadruge i ustanove koji ulažu na područje Županije neovisno o sjedištu
odnosno prebivalištu:
u kojima jedna ili više žena posjeduju najmanje 51% kapitala ili su žene registrirane vlasnice i
čiju upravu vodi žena.
Poduzetnici koji koriste kredit po Programu kreditiranja poduzetništva mladih mogu biti
trgovačka društva, obrtnici, zadruge i ustanove koji ulažu na područje Županije neovisno o sjedištu
odnosno prebivalištu u kojima:
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jedna ili više osoba u dobnoj skupini do 30 godina života posjeduje najmanje 51% kapitala ili
su osobe u dobnoj skupini do 30 godina života registrirani vlasnici i
osoba u dobnoj skupini do 30 godina života vodi upravu.

Najniži iznos kredita je 80.000,00 kuna, a najviši iznos kredita je 700.000,00 kuna. Krediti se
odobravaju u kunama. Poček je do 2 godine, a rok otplate do 12 godina uključujući i poček. Kamatna
stopa je 2% godišnje, promjenjiva.
S obzirom da su spomenuti uvjeti kreditiranja za žene poduzetnice i za mlade poduzetnike
trenutno najpovoljniji na hrvatskom bankarskom tržištu, Županija je uputila HBOR-u zamolbu za
suradnjom u vidu uključivanja u ova dva projekta s dodatnom subvencijom kamata od dva postotna
poena. HBOR se pozitivno očitovao na navedenu zamolbu, ističući da će zajednička suradnja Županije
i HBOR-a potaknuti nova ulaganja i jačanje gospodarstva u regiji.
U Proračunu Osječko-baranjske županije za 2018. godinu, Razdjel 003 Upravni odjel za
gospodarstvo, Program 3016 Kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva, T 3016 08 Kreditna linija
za poticanje poduzetništva mladih i žena, Račun 352 Subvencije trgovačkim društvima,
poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (pozicija 149 Subvencije kreditnim i ostalim
financijskim institucijama izvan javnog sektora), planirano je 400.000,00 kuna.
Slijedom navedenog, predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje Zaključka
koji u prijedlogu glasi:
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KLASA:
URBROJ:
Osijek,
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., 2/13. i 4/18.), a u svezi s projektom
1.1. Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2018. godinu ("Županijski
glasnik" broj 2/18.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na _____ sjednici
_________________ 2018. godine

ZAKLJUČAK
o sudjelovanju Osječko-baranjske županije
u Programu kreditiranja poduzetništva žena
i Programu kreditiranja poduzetništva mladih
Hrvatske banke za obnovu i razvitak
I.
Osječko-baranjska županija (nastavno: Županija) prihvaća sudjelovanje u Programu
kreditiranja poduzetništva žena i Programu kreditiranja poduzetništva mladih (nastavno: programi)
Hrvatske banke za obnovu i razvitak sukladno izmijenjenoj Odluci o potporama za poticanje razvoja
poduzetništva na području Osječko-baranjske županije.
II.
Županija će subvencionirati kamate s dva postotna poena trgovačkim društvima, obrtima,
zadrugama i ustanovama koji ulažu na područje Županije neovisno o sjedištu, odnosno prebivalištu i
to do iskorištenja ukupnog kreditnog potencijala u iznosu od 20.000.000,00 kuna.
Sredstva za subvencioniranje kamata za provedbu programa planirana su u Proračunu
Osječko-baranjske županije za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu, Razdjel 003
Upravni odjel za gospodarstvo, Program 3016 Kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva, T 3016 08
Kreditna linija za poticanje poduzetništva mladih i žena, Račun 352 Subvencije trgovačkim društvima,
poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora.
Sredstva za subvencioniranje kamata bit će osigurana za sve vrijeme otplate kredita.
Subvencionirana kamata odobrava se kao potpora male vrijednosti sukladno odredbama Uredbe
Europske Komisije (EU) broj 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108.
Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore.
III.
Skupština ovlašćuje Župana za potpisivanje ugovora o poslovnoj suradnji s ciljem provođenja
programa.
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IV.
Administrativne, tehničke i stručne poslove vezane uz provedbu ovoga Zaključka obavljat će
Upravni odjel za gospodarstvo Osječko-baranjske županije i Upravni odjel za javne financije Osječkobaranjske županije.
V.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

Predsjednik
Dragan Vulin

DOSTAVITI:
1.
Upravni odjel za gospodarstvo
Osječko-baranjske županije
2.
Upravni odjel za javne financije
Osječko-baranjske županije
3.
"Županijski glasnik"
4.
Pismohrana
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