Temeljem članka 55a. stavak 2. točka 2. i 10. 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 članka 11. i članka 12. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 7.
Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru ("Narodne novine" broj 78/15.), Župan Osječko-baranjske županije donio je 26. ožujka 2019. godine

IZMJENE I DOPUNE PLANA
dodjele potpora iz Proračuna
Osječko-baranjske županije u 2019. godini
I.
U Planu dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2019. godini ("Županijski glasnik" broj 19/18.) u točki I. u tabelarnom pregledu u
dijelu tablice "Druge potpore za javne namjene", u redu pod nazivom "Potpore za izgradnju i obnovu sakralnih objekata" u stupcu "Raspoloživi ukupni iznos"
iznos "500.000,00" zamjenjuje se iznosom "400.000,00" te se iza navedene potpore dodaje nova potpora "Potpore za aktivnosti vjerskih zajednica", koja glasi:
Naziv
potpore

Potpore za
aktivnosti
vjerskih
zajednica

Pravni temelj
dodjele
Članak 26. Odluke
o izvršavanju
Proračuna Osječko
baranjske županije
za 2019. godinu

Namjena

za provedbu aktivnosti
vjerskih zajednica

Korisnici

Raspoloživi
ukupni
iznos

vjerske zajednice

100.000,00

Iznos potpore u kn

do 15.000,00

Način dodjele

Planom ili
drugim aktom
župana po
prijavi
podnesenoj na
javni poziv i
prijedlogu
Povjerenstva

Plan.
datum
prijave
od 1.4. do
utroška
sredstava
Proračuna
za tu
namjenu, a
najkasnije
do 31.10.

II.
U točki I. u tabelarnom pregledu u dijelu tablice "Potpore za poticanje razvoja poduzetništva", potpore pod nazivom "Potpore za informiranje i
obrazovne aktivnosti", "Potpore za savjetovanje poduzetnika", "Potpore za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja", "Potpore za razvoj i primjenu
inovacija i novih proizvoda", "Potpore za promotivne aktivnosti" i "Poduzetništvo žena", mijenjaju se tako da glase:

"
Naziv potpore

Pravni temelj
dodjele
Odluka o
potporama za
poticanje razvoja
poduzetništva na
području
Osječkobaranjske
županije

Potpore za
informiranje i
obrazovne
aktivnosti

Namjena

Korisnici

- za informativnu i obrazovnu
djelatnost usmjerenu jačanju
poduzetničkih kompetencija
odnosno podizanju razine
poduzetničkih znanja i vještina
potencijalnih poduzetnika,
poduzetnika-početnika i
poduzetnika u fazi rasta i
razvoja, te učenika i
studenata, a osobito za:
- pripremu i izradu sadržaja
namijenjenih informiranju
poduzetnika kroz tiskane i
elektroničke medije,
- izradu poduzetničkih
publikacija i srodnih
informativnih i edukativnih
materijala,
- organiziranje i provođenje
seminara, tribina, radionica i
foruma te drugih oblika
obrazovanja i osposobljavanja
potencijalnih i postojećih
poduzetnika

poduzetničke potporne
institucije, stručnoposlovne organizacije
(komore) i udruge
malog gospodarstva i
poduzetništva,
znanstvene i
obrazovne institucije,
te subjekti malog
gospodarstva

2

Raspoloživi
ukupni iznos
225.000,00

Iznos potpore u kn.

do 75% opravdanih
troškova, a za oblike
edukacije i do 100%
opravdanih troškova

Način dodjele
Rješenjem
župana po
prijavi na javni
poziv i
prijedlogu
Povjerenstva

Plan.
Datum
prijave
od 26.4. do
utroška
sredstava
Proračuna
za tu
namjenu, a
najkasnije
do 31.10.

Potpore za
savjetovanje
poduzetnika

Potpore za
pokretanje,
razvoj i
unaprjeđenje
poslovanja

Odluka o
potporama za
poticanje razvoja
poduzetništva na
području
Osječkobaranjske
županije

- za savjetodavnu djelatnost
poduzetničke potporne
usmjerenu jačanju
institucije
poduzetničkih kompetencija i
podizanju razine poduzetničkih
znanja i vještina potencijalnih
poduzetnika, poduzetnikapočetnika i poduzetnika u fazi
rasta i razvoja, a osobito za:
- stručne savjetodavne usluge
postojećim i potencijalnim
poduzetnicima,
- mentorske usluge
poduzetnicima početnicima,
- savjetodavne usluge
korisnicima poduzetničkih
inkubatora

Odluka o
potporama za
poticanje razvoja
poduzetništva na
području
Osječkobaranjske
županije

- za ulaganja u pokretanje,
subjekti malog
razvoj i unaprjeđenje poslovanja gospodarstva
s ciljem podizanja razine
kvalitete, produktivnosti ili
konkurentnosti, održavanje ili
povećanje razine zapošljavanja
odnosno ostvarenje drugih
ciljeva utvrđenih Županijskom
razvojnom strategijom ili
Programom poticanja
poduzetništva, a osobito za:
- ulaganja u razvoj proizvoda
i usluga i modernizaciju
procesa,
- kupovinu, izgradnju i
opremanje poslovnog prostora,
- uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom, normi i znakova
kvalitete,
- stručno osposobljavanje i
obrazovanje,
- marketinške aktivnosti
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75.000,00

1.500.000,00

do 50% opravdanih
troškova

Rješenjem
župana po
prijavi na javni
poziv i
prijedlogu
Povjerenstva

od 26.4. do
utroška
sredstava
Proračuna
za tu
namjenu, a
najkasnije
do 31.10.

do 50% opravdanih
troškova ulaganja, a
najviše do iznosa od
50.000,00 kuna

Rješenjem
župana po
prijavi na javni
poziv i
prijedlogu
Povjerenstva

od 26.4. do
utroška
sredstava
Proračuna
za tu
namjenu, a
najkasnije
do 31.10.

Potpore za
razvoj i
primjenu
inovacija i
novih
proizvoda

Potpore za
promotivne
aktivnosti

Odluka o
potporama za
poticanje razvoja
poduzetništva na
području
Osječkobaranjske
županije

- za inovativne aktivnosti
kojima se povećava
konkurentnost i pokreće rast
gospodarstva, a osobito za:
- razvojne projekte kojima se
potiče i pomaže razvoj
poduzetništva temeljenog na
znanju,
- razvoj prototipova i novih
proizvoda,
- zaštitu i upravljanje
intelektualnim vlasništvom,
- komercijalizaciju inovacija
- stručno osposobljavanje i
obrazovanje.
- marketinške aktivnosti

subjekti malog
gospodarstva,
poduzetničke potporne
institucije te udruge
inovatora i inovatori
putem ovih institucija

85.000,00

do 75% opravdanih
troškova

Rješenjem
župana po
prijavi na javni
poziv i
prijedlogu
Povjerenstva

od 26.4. do
utroška
sredstava
Proračuna
za tu
namjenu, a
najkasnije
do 31.10.

Odluka o
potporama za
poticanje razvoja
poduzetništva na
području
Osječkobaranjske
županije

- za organizaciju i nastupe na
manifestacijama koje su od
značaja za gospodarski razvoj
i predstavljanje poduzetništva
na području Županije, kojima
se promiče i predstavlja
Županija kao aktivni sudionik
u razvoju poduzetništva, a
osobito za organizaciju i
nastupe:
- na sajmovima i izložbama,
- na znanstveno-stručnim
skupovima,
- na festivalima, smotrama,
natjecanjima i drugim srodnim
manifestacijama

subjekti malog
gospodarstva,
poduzetničke potporne
institucije, stručnoposlovne organizacije
(komore) i udruge
malog gospodarstva i
poduzetništva,
znanstvene i
obrazovne institucije
te druge fizičke i
pravne osobe

230.000,00

do 50% opravdanih
troškova

Rješenjem
župana po
prijavi na javni
poziv i
prijedlogu
Povjerenstva

od 26.4. do
utroška
sredstava
Proračuna
za tu
namjenu, a
najkasnije
do 31.10.
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Poduzetništvo
žena

članak 26. Odluke
o izvršavanju
Proračuna
Osječkobaranjske
županije za 2019.
godinu

- za razvojne projekte i
aktivnosti kojima se potiče
poduzetništvo žena

Institucije
poduzetničke podrške i
organizatori sajmova i
sličnih manifestacija

50.000,00

do 100% opravdanih
troškova

Rješenjem
Župana po
podnesenom
zahtjevu

od 1.9. do
utroška
sredstava a
najkasnije
do 31.10.

"

III.
Ove Izmjene i dopune Plana bit će objavljene u "Županijskom glasniku" te na internetskim stranicama Osječko-baranjske županije.

KLASA: 402-01/19-01/25
URBROJ: 2158/1-01-02-19-2
Osijek, 26. ožujka 2019.

Župan
Ivan Anušić, v.r.
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