
 

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD LUDBREG  
      GRADSKO VIJEĆE              

KLASA: 302-02/17-01/01 

URBROJ:2186/18-02/1-18-1    

Ludbreg, 

 

 

- PRIJEDLOG PROGRAMA -  

 

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva  

(„Narodne novine“ broj 29/02., 63/07.,53/12., 56/13. i 121/16.) te članka 33. Statuta Grada 

Ludbrega („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 23/09, 17/13, 40/13 – pročišćeni 

tekst), Gradsko vijeće Grada Ludbrega na XX sjednici održanoj dana XX.  godine d o n o s i,   

 

 

PROGRAM MJERA  

POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA 

NA PODRUČJU GRADA LUDBREGA  

ZA RAZDOBLJE 2018.-2020. GODINE 

 

        

I. OSNOVNE ODREDBE 

Članak 1. 

 

Ovim Programom mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Ludbrega (u 

daljnjem tekstu “Program“), uređuju se svrha i ciljevi Programa, korisnici i nositelji za 

provođenje mjera iz Programa, područja iz Programa, provedba mjera koje predstavljaju 

potporu male vrijednosti te sredstva za realizaciju mjera. 

Provedba mjera koje predstavljaju potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno 

pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. 

i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na  de minimis potpore (Službeni list 

Europske unije L 352/1).  

 
Članak 2. 

 

Svrha  ovog Programa je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje 

poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih 

sposobnosti na području grada Ludbrega ( u daljnjem tekstu: „Grad“) 

 

Članak 3. 

 

Ciljevi Programa su:  jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, ostvarenje 

praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu,  smanjenje broja nezaposlenih 

osoba, poboljšanje uvjeta za korištenje raspoloživih financijskih resursa, bolje korištenje 



poduzetničke prostorne i komunikacijske infrastrukture  za realizaciju poduzetničkih 

pothvata, osiguranje tehničkih preduvjeta za razvoj i primjenu digitalnog poslovanja (e-

poslovanje), podizanje razine poduzetničke kulture te rast i razvoj malog i srednjeg 

poduzetništva temeljenog na znanju, inovacijama i novim tehnologijama. 

Navedeni ciljevi ostvaruju se primjenom mjera planiranih ovim Programom. 

 

 

II. KORISNICI PROGRAMA 

 

Članak 4. 

 

Korisnici mjera iz Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom 

kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom 

vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada. 

Iznimno od stavka 1. ovog članka, korisnici pojedinih mjera mogu biti i gospodarski 

subjekti (neovisno o veličini, vlasničkoj strukturi te svom sjedištu odnosno prebivalištu), 

fizičke osobe ili drugi pravni oblici koji su kao korisnici pojedinih mjera utvrđeni ovim 

Programom te koji planiraju investicije, projekte ili aktivnosti na području Grada ili će se 

projektom utjecati na otvorenje novih radnih mjesta u gradu Ludbregu. 

 

III. NOSITELJI PROGRAMA 

 

Članak 5. 

 

Nositelj provedbe ovog Programa je Grad Ludbreg, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za 

poduzetništvo, turizam i razvojne projekte.  

Osim Grada, u provedbi pojedinih mjera sudjeluju i pravne osobe koje su Programom 

utvrđene kao nositelji provedbe pojedinih mjera. 

 

 

IV. PODRUČJA PROGRAMA 

 

Članak 6. 

 

Ovim Programom obuhvaćeni su sljedeća područja poticanja razvoja poduzetništva: 

 

1. Poticanje investicija u Poduzetničkoj zoni Ludbreg i gradu Ludbregu 

2. Jačanje konkurentnosti poduzetnika 

3. Obrazovanje i informiranje u poduzetništvu 

4. Razvoj poduzetničke potporne infrastrukture 

5. Financiranje poduzetništva 

 

 



 

 

 

Članak 7. 

 

1. POTICANJE INVESTICIJA U PODUZETNIČKOJ  ZONI I GRADU 

LUDBREGU 

 

Mjere iz područja  „Poticanje poduzetnika za ulazak u Poduzetničku zonu i na područje grada 

Ludbrega “ utvrđuju se kako slijedi: 

Mjera 1.1. Kupnja zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ludbreg po povlaštenoj cijeni 

zemljišta  

Ciljevi Poticaj investitorima za ulaganje u Poduzetničku zonu Ludbreg uz mogućnost  

umanjenja početnog iznosa kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta. 

Nositelj  Grad Ludbreg, Odsjek za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i imovinu 

Korisnici  Domaća i strana trgovačka društva i obrti koja ispunjava uvjete utvrđene ovom 

Mjerom i javnim natječajem za prodaju zemljišta. 

 Provedba Investitori koji ulažu u Zonu mogu ostvariti sljedeće poticaje: 

 Početni iznos kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta utvrđuje se u 

visini do 50% cijene zemljišta, odnosno investitor se oslobađa plaćanja 

kupoprodajne cijene razmjerno broju novozaposlenih radnika s 

prebivalištem na području Grada Ludbrega prema slijedećem kriteriju: 

- 10% kupoprodajne cijene za 1-5 novozaposlenih radnika 

- 20% kupoprodajne cijene za 6-10 novozaposlenih radnika 

- 30% kupoprodajne cijene za 11-15 novozaposlenih radnika  

- 40% kupoprodajne cijene za 16-20 novozaposlenih radnika 

- 50% kupoprodajne cijene za 21 i više novozaposlenih radnika 

 Definiranje položaja i površine građevinske parcele unutar Zone sukladno 

zahtjevima investitora 

Uvjeti i postupak prodaje/pravo građenja građevinskog zemljišta na području 

poduzetničke zone, utvrdit će se temeljem Natječaja za prodaju zemljišta u 

„Poduzetničkoj zoni Ludbreg“  i sklopljenog ugovora. 

        

 

 

Mjera 1.2. Sufinanciranje troškova gradnje komunalne infrastrukture u 

Poduzetničkoj zoni Ludbreg   

Ciljevi Poticaj  i privlačenje investitora za ulaganje u Poduzetničku zonu Ludbreg  kroz 

sufinanciranje troškova izgradnje komunalne infrastrukture koja će omogućiti 

daljnji razvoj Grada. 

Nositelj  Grad Ludbreg, Odsjek za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i imovinu 

Korisnici  Domaća i strana trgovačka društva i obrti koja ispunjava uvjete utvrđene ovom 

Mjerom i javnim natječajem za prodaju zemljišta. 



 Provedba Investitori koji ulažu u Zoni mogu ostvariti sljedeće poticaje: 

 Sufinanciranje troškova izgradnje komunalne infrastrukture u visini do 50% 

vrijednosti troškova izgradnje.  

Sufinanciranje troškova izgradnje odnosi se na slijedeću komunalnu 

infrastrukturu: 

 Vodovodnu mrežu 

 Kanalizacijsku mrežu 

 Trafostanicu, VN, NN  

 Javnu rasvjetu 

 Asfaltiranje prometnica sa rubnicima i slivnicima 

Troškove izgradnje komunalnih objekata financiraju vlasnici parcela 

proporcionalno veličini građevne parcele, osim elektroenergetskih objekata koje 

će vlasnici financirati prema angažiranoj snazi. 

Troškove priključka objekata na infrastrukturu snose vlasnici gradilišta. 

Uvjeti i postupak sufinanciranja troškova izgradnje komunalne infrastrukture  na 

području poduzetničke zone, utvrdit će se temeljem Natječaja i sklopljenog 

ugovora.        

 

 

Mjera 1.3.  Oslobođenje plaćanja komunalne naknade  

Ciljevi Poticaj investitorima za ulaganje u Poduzetničku zonu Grada Ludbrega i na 

područje Grada Ludbrega kroz smanjenje plaćanja komunalne naknade za 

poduzetnike koji zadovoljavaju posebne uvjete i kriterije iz ove Mjere.  

Nositelj  Grad Ludbreg, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek financije i proračun 

Korisnici  Domaća i strana trgovačka društva i obrti koja ispunjava uvjete utvrđene ovom 

Mjerom 

 Provedba  Djelomično oslobođenje plaćanja komunalne naknade u visini od 50% 

utvrđenog iznosa u razdoblju od 1 do 3 godine, ovisno o broju zaposlenih 

djelatnika. 

 Investitori imaju pravo djelomičnog oslobođenja plaćanja komunalne 

naknade prema sljedećim kriterijima: 

-  koji zaposle 5-10 djelatnika 50% utvrđenog iznosa u razdoblju od jedne 

godine 

- koji zaposle 11-20 djelatnika 50% utvrđenog iznosa u razdoblju od dvije 

godine 

- koji zaposle više od 20 djelatnika 50% utvrđenog iznosa u razdoblju od tri 

godine 

 Da bi ostvarili poticaj iz ove Mjere  pravna ili fizička osoba dužna je uz 

zahtjev priložiti slijedeću dokumentaciju:  

- ugovor o radu za svakog novozaposlenog radnika sklopljenog na 

minimalno godinu dana,  

- potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za svakog 

novozaposlenog radnika, 

- potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom broju 

zaposlenih koja ne smije biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, 

- presliku osobne iskaznice za svakog novozaposlenog radnika koji ima 



prebivalište na području Grada Ludbrega 

 

 U roku od 30 dana od isteka razdoblja korištenja poticaja iz Mjere pravna ili 

fizička osoba dužna je dokazati da nije smanjen broj djelatnika na osnovu 

kojeg je poticaj ostvaren, dostavom potvrde Hrvatskog zavoda za 

mirovinsko osiguranje o ukupnom broju zaposlenih.  

 U slučaju smanjenja broja zaposlenih u razdoblju za koje je izdano rješenje o 

djelomičnom oslobađanju plaćanja komunalne naknade, izdat će se novo 

rješenje o razdoblju djelomičnog oslobađanja plaćanja komunalne naknade, 

a razmjerno smanjenju novouposlenih djelatnika, odnosno izdat će se 

rješenje kojim se korisnik poticajnih mjera obvezuje na povrat isplaćenih 

sredstava. 

 O djelomičnom oslobođenju plaćanja komunalne naknade donosi se 

Rješenje o komunalnoj naknadi. 

 

 

 

Mjera 1.4. Sufinanciranje  troškova zakupa  poslovnog prostora  

Ciljevi  Sufinanciranje dijela troškova zakupa neiskorištenih i zapuštenih poslovnih 

prostora na području Grada Ludbrega za investitore koji ispunjavaju uvjete i 

kriterije iz ove Mjere 

Opis  Grad Ludbreg  nudit će posebne povoljne uvjete poduzetnicima koji će se odlučiti 

za ponovnu aktivaciju i pokretanje poslovne aktivnosti u zapuštenim poslovnim 

prostorima na području Grada Ludbrega.    

Nositelj  Grad Ludbreg, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za prostorno uređenje, 

komunalne djelatnosti i imovinu 

Korisnici  Obrti, subjekti malog i srednjeg gospodarstva sa sjedištem odnosno prebivalištem 

na području Grada Ludbrega 

Provedba  Sufinanciranje troškova zakupa poslovnog prostora površine 60 m
2 

- 100 m
2
, u 

visini od 1% tržišne cijene najma nekretnine za uslužne djelatnosti i 2% najma za 

proizvodne djelatnosti, a najviše do 10.000,00 kn (bez PDV-a) u tijeku jedne 

kalendarske godine. Isplata subvencije vršit jedanput godišnje, najkasnije do 15. 

siječnja za prethodnu godinu. Zakup poslovnog prostora sufinancirat će se na rok 

od 3 godine.  Da bi poduzetnik/investitor ostvario poticaje iz ove mjere mora 

predočiti ugovor o zakupu poslovnog prostora na minimalni rok od 5 godina te  

mora zapošljavati minimalno jednog radnika na neodređeno vrijeme. 

Izuzeće Troškovi za kupnju vozila, režijski troškovi, troškovi osnivanja odnosno 

registracije i osnivački kapital za trgovačka društva, te troškovi opremanja 

prostora neće se priznati.  

 



Članak 8. 

 

2. JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA 

 

Mjere iz područja  „Jačanje konkurentnosti poduzetnika“ utvrđuju se kako slijedi: 

Mjera 2.1. Subvencioniranje nabave i ugradnje novih strojeva i opreme 

Ciljevi  Poticanje proizvodnje, konkurentnosti proizvoda i usluga, razvojnog istraživanja 

te unapređenja tehnoloških postupaka u svrhu zaštite okoliša. 

Potpore će se dodjeljivati za aktivnosti izgradnju/rekonstrukciju i opremanje nove 

ili održavanje i opremanje postojećih proizvodnih kapaciteta te posljedično 

podizanje konkurentnosti poduzetnika na tržištu. 

Nositelj  Grad Ludbreg, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za poduzetništvo, turizam i 

razvojne projekte 

Korisnici  Obrti, subjekti malog i srednjeg gospodarstva sa sjedištem odnosno prebivalištem 

na području Grada Ludbrega 

Provedba   Putem ove Mjere potpore će se dodjeljivati za:  

- nabavu novih strojeva, postrojenja i opreme za proizvodnju, obradu i 

preradu  

- nabavu dijelova postrojenja i opreme kojom se proširuju proizvodni 

kapaciteti i/ili zaokružuje proizvodna linija  

- nabavu specijalnih alata, strojeva, mjernih i kontrolnih uređaja i 

instrumenata 

- troškove uređenja i opremanja objekta/radionice ukoliko isti uključuje 

preuređenje objekta/radionice koja je povezana s osnivanjem nove 

poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice  

Iznos potpore po korisniku je u visini 50% vrijednosti računa, a najviše u iznosu 

do 20.000,00 kn (bez PDV-a) za proizvodne djelatnosti, dok je za uslužne i ostale 

djelatnosti najviši iznos do 10.000,00 kn (bez PDV-a). 

Da bi se ostvarili navedeni uvjeti korisnik mora zapošljavati minimalno jednog 

radnika na neodređeno vrijeme. 

Izuzeće Troškovi za kupnju vozila, troškovi osnivanja odnosno registracije i osnivački 

kapital za trgovačka društva neće se priznati. Ukoliko korisnik ostvari subvenciju 

u okviru ove mjere, neće moći koristiti subvenciju za isti trošak po drugim 

mjerama subvencioniranja iz ovog Programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mjera 2.2. Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti 

poduzetnika početnika 

Ciljevi  Povećanje broja gospodarskih subjekata i gospodarskih aktivnosti na području 

grada Ludbrega 

Nositelj  Grad, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za poduzetništvo, turizam i razvojne 

projekte 

Korisnici  Novoosnovani obrti, subjekti mikro i malog  gospodarstva sa sjedištem odnosno 

prebivalištem na području Grada Ludbrega - poduzetnik početnik. 

Poduzetnikom početnikom smatra se gospodarski subjekt koji je upisan u 

odgovarajući registar u razdoblju ne dužem od 2 godine do dana podnošenja 

prijave na javni poziv ovog Programa 

Provedba  Subvencija troškova pri pokretanju gospodarske aktivnosti za nabavu strojeva, 

opreme, mehanizacije, alata, inventara i zaštitnih sredstava, uređenje poslovnog 

prostora, izradu poslovnog plana, konzultantske usluge, potrebnu izobrazbu te 

izradu mrežne stranice i vizualnog identiteta tvrtke u visini 50% troškova, a 

najviše do 5.000,00 kn (bez PDV-a). 

Da bi se ostvarili navedeni uvjeti korisnik mora zapošljavati minimalno jednog 

radnika na neodređeno vrijeme. 

Izuzeće Troškovi za kupnju vozila, troškovi osnivanja odnosno registracije i osnivački 

kapital za trgovačka društva neće se priznati. Ukoliko poduzetnik početnik ostvari 

subvenciju u okviru ove mjere, neće moći koristiti subvenciju za isti trošak po 

drugim mjerama subvencioniranja iz ovog Programa 

 

 

Mjera 2.3. Sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili 

usluga 

Ciljevi  Potaknuti razvoj inovacija i tržišne uspješnosti novih ili bitno izmijenjenih 

proizvoda i/ili usluga koje nositeljima inovacijskog procesa pružaju 

konkurentnu prednost na tržištu. 

Opis Grad Ludbreg će dodjeljivati subvencije za razvoj novih proizvoda i usluga   

koji će potaknuti razvoj inovacije i tržišne uspješnosti novih ili bitno 

izmijenjenih proizvoda i/ili usluga ( do kojih su došli sami MSP-ovi , u 

suradnji s drugim ili putem transfera znanja i tehnologije) te poslovnih 

aktivnosti i pokretanje proizvodnje na temelju primijenjenih rješenja. 

Nositelj  Grad Ludbreg, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za poduzetništvo, turizam i 

razvojne projekte, poduzetnički inkubator Lucera d.o.o. 

Korisnici  Obrti, subjekti malog i srednjeg gospodarstva sa sjedištem odnosno 

prebivalištem na području Grada Ludbrega 

Provedba  Dodjela nepovratne subvencije nositelju inovacijskog procesa čiji poslovni 

koncept pokazuje tržišni potencijal uspješnosti inovacije. 

Subvencija se dodjeljuje za troškove razvoja ideje, izrade prototipa, izrade 

plana komercijalizacije inovacije ili savjetodavne usluge pri izradi plana 

komercijalizacije inovacije, testne primjene te troškove podnošenja zahtjeva 

za zaštitu intelektuanog vlasništva kod Državnog zavoda za intelekturalno 



vlasništvo Republike Hrvatske u visini 70% troškova, a najviše do 10.000,00 

kn (bez PDV-a) po zahtjevu, odnosno  najviše do 30.000,00 kn (bez PDV-a) 

godišnje.  

 

 

Mjera 2.4. Subvencioniranje certificiranja proizvoda  

Ciljevi  Stvaranje povoljnih uvjeta za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, 

certificiranje sukladnosti proizvoda prema međunarodnim priznatim standardima i 

normama 

Nositelj  Grad Ludbreg, Jedinstveni upravni Odjel, Odsjek za poduzetništvo, turizam i 

razvojne projekte, poduzetnički inkubator Lucera d.o.o. 

Korisnici  Obrti, subjekti malog i srednjeg gospodarstva sa sjedištem odnosno prebivalištem 

na području Grada Ludbrega 

Provedba  Subvencija za troškove stjecanja prava uporabe oznaka Hrvatska kvaliteta, 

izvorno hrvatsko te drugih znakova izvornosti i zemljopisnog podrijetla u visini 

50% troškova, a najaviše 2.500,00 kn (bez PDV-a) po zahtjevu. 

 

 

Mjera 2.5. Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog i grafičkog dizajna 

Ciljevi  Poticaj poduzetnicima u implementaciji industrijskog dizajna za 

oblikovanje novih i unaprjeđenje postojećih proizvoda te grafičkog dizajna 

Nositelj  Grad Ludbreg, Jedinstveni upravni Odjel, Odsjek za poduzetništvo, turizam i 

razvojne projekte, poduzetnički inkubator Lucera d.o.o. 

Korisnici  Obrti, subjekti malog i srednjeg gospodarstva sa sjedištem odnosno prebivalištem 

na području Grada Ludbrega 

Provedba  Subvencija za troškove implementacije industrijskog dizajna kroz razradu 

dizajnerske ideje i izrade prototipa dizajna, u visini do 50% troškova, a najviše do 

5.000 kuna po zahtjevu. Subvencija za troškove implementacije grafičkog dizajna 

kroz razradu dizajnerske ideje i izrade logotipa, vizualnog identiteta 

tvrtke/proizvoda  u visini od 50% troškova,  a najviše 5.000,00 kuna (bez PDV-a) 

po zahtjevu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Članak 9. 

 

3. OBRAZOVANJE I INFORMIRANJE U PODUZETNIŠTVU 

 

Mjere iz područja  „Obrazovanja i informiranja u poduzetništvu “ utvrđuju se kako slijedi: 

Mjera 3.1. Programi razvoja poduzetničkih sposobnosti mladih i poticanje razvoja  

učeničkih zadruga i sl.  

Ciljevi  Razvoj kreativnosti i inovativnosti te poduzetničkih kompentencija mladih, 

stvaranje poduzetničke klime u školama, razvoj poduzetničkih znanja i 

vještina učenika, stvaranje poticjanog okruženja za samozapošljavanje 

mladih kroz realizaciju vlastitih poslovnih ideja, jačanje radnih kompetencija 

za zapošljivost mladih i utjecaj na razvoj poduzetničke kulture mladih.  

Nositelj  Grad Ludbreg, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za poduzetništvo, turizam i 

razvojne projekte poduzetnički inkubator Lucera d.o.o. 

Korisnici  Učenici završnih rezreda osnovnih i srednjih škola na području grada, 

studenti i mladi od 18 do navršenih 30 starosti  

Provedba  Grad Ludbreg će subvencionirati troškove razvoja inovativnih proizvoda i 

usluga  te kreativnih  ideja  s tržišnim potencijalom u iznosu do 5.000,00 kn 

(bez PDV-a).  

Dodjela nagrade za najbolji inovativni proizvod/rješenje s tržišnim 

potencijalom, u novčanom iznosu do 5.000,00 kn (bez PDV-a) te 

osiguravanje besplatnog prostora unutar poduzetničkog inkubatora za daljnji 

razvoj poslovne ideje uz punu potporu i podršku stručnog osoblja. 

Grad Ludbreg će sufinancirati troškove opreme i materijala potrebnog za rad 

učeničke zadruge u prve dvije godine od osnivanja, a najviše do 3.000,00 kn 

(bez PDV-a). 

Također će se sufinancirati trošak edukatora i predavača u predmetnom 

području poduzetništva mladih i području glavnih djelatnosti učeničkih 

zadruga, najviše do 2.000,00 kn (bez PDV-a) godišnje. 

 

 

Mjera 3.2. Program “Inkubator za kreativne industrije“  

Ciljevi  Jačanje konkurentnosti kulturnog i kreativnog sektora kroz razvoj 

kreativnosti, vještina i talenata pojedinaca ili skupina kao potencijala za 

stvaranje dobiti, novih radnih mjesta te korištenje intelektualnog vlasništva, 

koje u konačnici doprinosi gospodarskom rastu i sveukupnom razvoju grada 

Nositelj  Grad Ludbreg, Jedinstveni upravni Odjel, Odsjek za poduzetništvo, turizam i 

razvojne projekte, poduzetnički inkubator Lucera d.o.o. 

Korisnici  Pravne osobe, obrtnici i fizičke osobe u slobodnim zanimanjima u 

djelatnostima: informacijsko-komunikacijskih tehnologija –IKT (proizvodnja 

softvera, NKD 2007, Područja J, Odjeljak 62, razred 62.01 – Računalno 

programiranje, multimedijalnih računalnih igara, DVD i video produkciji, 

novim medijima i medijskim komunikacijama, glazbi, glazbeno – scenskoj 

umjetnosti, arhitekturi, dizajnu, grafici, modnom dizajnu, novoj medijskoj 



kulturi i modernom načinu oglašavanja (digitalni marketing, obrada 

podataka, socijalne mreže). 

Provedba  Pružanje  usluga podrške razvoju projekta, proizvoda, usluga i poslovnih 

procesa po poduzetničkim načelima, omogućavanje povoljnih prostornih 

uvjeta u fazi razvoja kreativnih ideja i postignuća pojedinca i subjekata 

kulturnih i kreativnih industrija. 

 

 

 

Mjera 3.3. Program: Stipendiranje učenika/studenata u deficitnim zanimanjima 

Ciljevi  Potaknuti učenike za odabir deficitarnih zanimanja na području grada 

Ludbrega 

Nositelj  Grad Ludbreg, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za društvene djelatnosti i 

opće poslove 

Korisnici  Učenici, studenti  

Provedba  Stipendiranje  učenika i studenata deficitarnih zanimanja   

 

 

4. RAZVOJ PODUZETNIČKE  POTPORNE INFRASTRUKTURE 

 

Članak 10. 

 

Mjera iz područja  „Razvoj poduzetničke infrastrukture “ utvrđuje se kako slijedi: 

Mjera 4.1. Program “Poduzetnički inkubator“  

Ciljevi  Omogućiti administrativno-stručnu  i infrastrukturnu pomoć gospodarskim 

subjektima cilju smanjivanja početnih troškova poslovanja i pružanja stručne 

pomoći 

Nositelj  Grad Ludbreg, Odsjek za poduzetništvo, turizam i razvojne projekte, 

poduzetnički inkubator Lucera d.o.o. 

Korisnici  Subjekti mikro i malog gospodarstva koji se smatraju poduzetnikom – 

početnikom sa sjedištem ili prebivalištem na području Grada Ludbrega 

Provedba  Pružanje usluga savjetodavne i stručne pomoći poduzetnicima početnicima, 

usluge korištenja infrastrukture inkubatora te povoljnije prostorne uvjete u 

razdoblju “odrastanja“. 

 

 

 

 

 



 

5. FINANCIRANJE PODUZETNIŠTVA 

 

Članak 11. 

Mjere iz područja  „Financiranje poduzetništva “ utvrđuju se kako slijedi: 

Mjera 5.1. Subvencioniranje kamatne stope za poduzetničke kredite 

Ciljevi  Povećanje financiranje sektora malog i srednjeg gospodarstva po povoljnim 

uvjetima s ciljem očuvanja i unapređenja poslovnih aktivnosti kako bi se 

povećala konkurentnost i doprinijelo zadržavanju postojeće zaposlenosti te 

otvaranju novih radnih mjesta.   

Nositelj  Grad Ludbreg, Odsjek za poduzetništvo, turizam i razvojne projekte, 

poslovne banke 

Korisnici  Subjekti malog i srednjeg gospodarstva, obrti, odnosno vlasnici obrta, 

zadruge, zadruge, profitne ustanove, fizičke osobe u slobodnim 

zanimanjima, obiteljska poljoprivredna gospodarstva. 

Provedba  Grad Ludbreg subvencionira dio kamatne stope na poduzetničke kredite, i to 

u visini od 2 p.p.  za projekte iz proizvodne djelatnosti i 1 p.p. za projekte iz 

uslužne djelatnosti, godišnje fiksno. Minimalni iznos kredita koji će se 

subvencionirati iznosi 100.000,00 kn pa do maksimalnog iznosa do 

500.000,00 kn. 

Krediti se  mogu odobravati za  financiranje ulaganja u: 

 kupnju građevinskog i pripadajućeg zemljišta te uređenje 

infrastrukture 

 kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje objekata, uključujući i 

poljoprivredne objekte 

 nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme, uključujući i 

poljoprivrednu opremu 

 

 nabava prijevoznih sredstava u funkciji poduzetništva 

 nabavu obrtnih sredstva 

Uvjeti za subvencioniranje kamata poduzetnika te postupak odobrenja 

kredita definirani su Pravilnikom o utvrđivanju uvjeta i načina 

subvencioniranja kamata poduzetnika na području Grada Ludbrega iz 

KREDITNE LINIJE „Poduzetnik 3“.  Subvencija kamatne stope provodi se 

sukladno donesenim Pravilnikom.  

Izuzeće Krediti se ne mogu odobravati za  financiranje ulaganja u: 

 kupnju udjela u drugim trgovačkim društvima, 

 djelatnosti organiziranja i provođenja igara na sreću, 

 vrijednosne papire bilo koje vrste, 

 ekološki neprihvatljive projekte 

 

 

 

 

 

 

 



 

Članak 12. 

 

Mjera 5.2. Subvencioniranje kamatne stope za kredite  prema programu 

„Kreditom do uspjeha 2014.“ 

Ciljevi  Cilj je poticanje financiranja iz programa razvoja malog i srednjeg 

poduzetništva iz linija Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta po 

povoljnijim uvjetima. Uz subvenciju države i Županije, Grad Ludbreg će 

dodatno subvencionirati kamatnu stopu na poduzetničke kredite po 

programu „Kreditom do uspjeha 2014.“ - „Kreditom do konkurentnosti“  

Nositelj  Grad Ludbreg, Odsjek za poduzetništvo, turizam i razvojne projekte, 

Varaždinska županija, HABOR i poslovne banke 

Korisnici  Subjekti malog gospodarstva, i to: trgovačka društva, d.o.o., j.d.o.o. i obrti 

sukladno Preporuci Europske Komisije 2003/361/EZ od 6. Svibnja 2003. te 

profitne ustanove, korisnici poduzetničkih kredita HBOR-a i poslovnih 

banaka, koji ulažu na  području grada Ludbrega, neovisno o sjedištu, 

odnosno prebivalištu. 

Provedba  Prema ovom Programu, Grad Ludbreg sudjeluje u subvencioniraju kamate 

na poduzetničke kredite u visini od 2 p.p. za kredite za projekte iz 

proizvodne djelatnosti i 1 p.p. za kredite za projekte iz uslužne djelatnosti.  

Minimalni iznos kredita koji će se subvencionirati iznosi 100.000,00 kn pa 

do maksimalnog iznosa do 5.000.0000,00 kn. 

Krediti se  mogu odobravati za  financiranje ulaganja u: 

 kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata 

 kupnja nove opreme ili pojedinih dijelova opreme 

 obrtna sredstva do 20% (za projekte iz uslužne djelatnosti) i do 30% 

(za projekt iz proizvodne djelatnosti) iznosa ukupno odobrenog 

kredita 

Uvjeti za subvencioniranje kamata poduzetnika te postupak odobrenja 

kredita definirani su Ugovorom o načinu provedbe projekta  „Kreditom od 

upjeha 2014“ Mjera 1.- Kreditom do konkurentnosti 

 

 

 

V. SREDSTVA ZA PROVEDBU MJERA IZ PROGRAMA 

 

Članak 13. 

 

Sredstva za provedbu mjera iz ovog Programa, osiguravaju se u Proračunu Grad 

Ludbrega.  

Način provedbe Programa sa visinom sredstva koja su namijenjena za pojedine mjere iz 

Programa utvrđuje Gradonačelnik svojim aktima 

 

 

 

 



 

VI. PROVEDBA MJERA IZ PROGRAMA KOJE PREDSTAVLJAJU 

POTPORU MALE VRIJEDNOSTI 

 

Članak 14. 

 

Za provedbu mjera iz ovog Programa, koje sukladno zakonu predstavljaju potporu male 

vrijednosti, Gradonačelnik raspisuje javni poziv, osim za Mjeru 1.2. Oslobođenje plaćanja 

komunalne naknade koja se može koristiti tijekom cijele kalendarske godine prema uvjetima 

iz ovog Program. 

 

Javni poziv se objavljuje na službenoj stranici Grada Ludbrega www.ludbreg.hr i 

Poduzetničkog inkubatora Lucera d.o.o. http://lucera.hr/. 

 

Javni poziv iz stavka 2. ovog članka otvoren je za podnošenje prijava do iskorištenja 

sredstva iz ovoga Programa odnosno najkasnije do datuma utvrđenog Javnim pozivom.   

             

Prijave na Javni poziv podnosi se Gradu Ludbregu, Jedinstvenom upravnom odjelu, 

nadležnim Odsjecima za provođenje pojedinih mjera. Prijave se podnose u pisanom obliku na 

obrascu prijave kojeg izrađuje nadležni Odsjek. Uz prijavu, podnositelj prijave prilaže 

odgovarajuću dokumentaciju određenu Javnim pozivom. Na osnovi provedenog Javnog 

poziva Povjerenstvo na prijedlog nadležnog Odsjeka, uz suglasnost Gradonačelnika, 

dodjeljuje potpore male vrijednosti. Dopuštenost potpore male vrijednosti ocjenjuje nadležni 

Odsjek sukladno odredbama propisa o potporama male vrijednosti.  

 

U svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja sredstava Povjerenstvo je dužno 

izvršiti provjeru korištenja odobrenih sredstava uvidom u dokumentaciju na temelju koje je 

odobrena potpora. Korisnici kod kojih se utvrdi nenamjensko korištenje sredstava dužni su 

vratiti ukupan iznos dodijeljenih sredstava. Po završetku korištenja poticajnih sredstava 

Korisnik je dužan dostaviti izvješće o utrošku dodijeljenih sredstava.  

 

 

VII. ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Članak 15. 

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Varaždinske 

županije“. 

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća: 

Antun Šimić 
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