
 
 

Vas poziva na jednodnevni specijalistički seminar 
 
 
 
 

STRUKTURNI FONDOVI ZA HRVATSKE 

 PODUZETNIKE I OBRTNIKE 
 
 

 
 
 

Koji će odgovoriti na Vaša pitanja: 
 

Kada će izaći novi natječaji iz EFRR i ESF? 

Kakvi projekti dobivaju poticaje? 

Kako pripremiti uspješan projekt? 

Koji projekti su do sada dobili potpore iz EFRR i ESF? 

  



 
 

Strukturni fondovi za poduzetnike i obrtnike PROJEKTNA VIZIJA d.o.o. 

 

STRUKTURNI FONDOVI ZA HRVATSKE 
PODUZETNIKE I OBRTNIKE 

 
Cilj seminara: 
Hrvatskim poduzetnicima i obrtnicima je ulaskom u Europsku uniju 
otvoreno mnoštvo mogućnosti za dobivanje bespovratnih sredstava. 
Prvi poduzetnički projekti već su dobili pojedinačne potpore iz 
strukturnih fondova u iznosima do 26 milijuna kn. Potpore su 
dodijeljenje projektima iz proizvodnog i turističkog sektora temeljem 
natječaja iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Do 2020. godine za 
Hrvatsku je predviđeno preko 11 milijardi eura, pri čemu će gotovo 2 
milijarde eura biti namijenjene za podršku malim i srednjim 
poduzećima i obrtnicima, informacijsko-komunikacijsku tehnologiju  
te istraživanje i inovacije. 
 
Cilj ovog seminara je povećati sposobnosti hrvatskih poduzetnika i 
obrtnika za provođenje projekata iz Europskog fonda za regionalni 
razvoj i Europskog socijalnog fonda. Polaznici će se upoznati s 
iskustvima iz prvih provedenih natječaja iz strukturnih fondova, 
prepoznati mogućnosti za vlastite projekte iz najavljenih natječaja i 
identificirati koji su sljedeći koraci u pripremi vlastitih EU projekata. 
 

Način organizacije seminara: 
Točan termin i mjesto izvođenja određujemo ovisno o prijavama 
sudionika.  
 

Cijena seminara: 
Cijena seminara iznosi 799,00 kn + PDV po sudioniku. U cijenu 
edukacije su uključeni materijali, ručak i osvježenja tijekom pauze. 
 

Način prijave: 
Za prijavu je potrebno poslati ispunjenu prijavnicu na e-mail adresu: 
info@projektna-vizija.hr. Nakon potvrde termina i lokacije 
seminara, poslat ćemo Vam predračun za uplatu.  
 
 

  

http://projektna-vizija.hr/projektna/wp-content/uploads/2014/09/Prijavnica.pdf
mailto:info@projektna-vizija.hr
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Program seminara 
 

 
09:00 – 10:30 Bespovratne potpore za hrvatske poduzetnike 

- Strateški dokumenti i pravilnici 

- Strukturni fondovi i Kohezijski fond 

- Nacionalni izvori financiranja 

 

10:30 – 10:45 Pauza za kavu 

 

10:45 – 12:15 Analiza objavljenih natječaja iz EFRR i ESF 

- Prioriteti financiranja 

- Pregled objavljenih natječaja 

- Analiza natječajne dokumentacije 

 

12:15 – 13:15 Pauza za ručak 

 

13:15 – 14:45 Najavljeni natječaji 

- Pregled najava iz EFRR i ESF 

- Preduvjeti za pripremu projekta 

- Kako planirati izradu projekta? 

 

14:45 – 15:00 Pauza za kavu 

 

15:00 – 16:30 Izrada projektne prijave 

- Projektna dokumentacija 

- Oblikovanje uspješnog EU projekta 

- Tehnički i financijski elementi prijave 
 


