Na temelju članka 33. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i
15/15) te članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj
12/18. - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Buzeta na sjednici dana 19. prosinca
2019. godine donosi

PROGRAM
poticanja poduzetništva i poljoprivrede u 2020. godini
I. UVOD
U uvjetima značajnih gospodarskih ograničenja u ukupnom gospodarskom
razvoju Grada Buzeta, Grad Buzet nastavlja sa poticajnim mjerama za poduzetništvo
i poljoprivredu za narednu godinu, posebno s mjerom poticanja zapošljavanja i
samozapošljavanja.

II. MJERE I POTICAJI U OSTVARIVANJU CILJEVA POTICAJA RAZVOJA
PODUZETNIŠTVA U 2020. GODINI

U cilju poticanja gospodarskog rasta, razvoja i ostvarenja gospodarske politike
Grada Buzeta te razvoja poljoprivrede, realizirat će se sljedeće razvojne mjere:
1. Nepovratne potpore za poduzetništvo:
a) potpore poduzetnicima - početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko
društvo,
b) potpore poduzetnicima za ulaganje u standarde kvalitete i certificiranje,
c) potpore poduzetnicima - inovatorima za uvođenje inovacije u proizvodnju,
d) potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje,
e) subvencija troškova polaganja majstorskih ispita o stručnoj osposobljenosti
i majstorskih ispita u obrtništvu,
f) sufinanciranje troškova prekvalifikacije i doškolovanja nezaposlenih osoba,
g) kapitalne potpore za povećanje konkurentnosti,
h) kapitalne potpore za projektnu dokumentaciju za gospodarske objekte,
i) potpore za sufinanciranje troškova pripreme natječajne dokumentacije na
fondove EU te troškova izrade poslovnih planova za kredite HBOR-a,
j) potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na
manifestacijama u vezi s poduzetništvom,
k) potpore za sufinanciranje troškova reklame i promidžbe subjekata koji
obavljaju gospodarsku djelatnost na području zaštićene kulturno-povijesne
cjeline i
l) potpore za sufinanciranje troškova nabave opreme i didaktičkog materijala
fizičkim osobama koje djelatnost dadilja obavljaju kao obrtnici.
2. Sufinanciranje aktivnosti u obrtništvu
3. Komunalno opremanje poduzetničkih zona
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III. MJERE POTICANJA ZA BRŽI RAZVOJ POLJOPRIVREDE U 2020. GODINI
Grad Buzet s obzirom na svoje geografske i pedološke karakteristike predstavlja
potencijal za daljnji razvoj poljoprivrede, posebno vinogradarstva i maslinarstva. U
prilog tome govori i činjenica da većina domaćinstava u ruralnim krajevima se
djelomično ili pretežno bavi poljoprivredom. Najveći problem i kočnica daljnjem razvoju
i konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava danas je sasvim sigurno opća
gospodarska kriza i recesija, rascjepkanost obradivog poljoprivrednog zemljišta, slabo
razvijena tržišna mreža i povezanost poljoprivrednih gospodarstava na tržišnim
osnovama, starija životna dob stanovništva koje se bavi poljoprivredom, nedovoljna
edukacija te visoki troškovi u procesu proizvodnje.
Kako bi se povećala kvaliteta i konkurentnost poljoprivrede, Grad Buzet nastoji
kroz mjere potpora u poljoprivredi doprinijeti povećanju poljoprivredne proizvodnje,
većoj konkurentnosti na tržištu, a izradom izmjena i dopuna Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske stvoriti preduvjete za
povećanje ukupne površine obradivog poljoprivrednog zemljišta.
Temeljem Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“,
broj 80/13., 41/14.,107/14. i 30/15.) promijenio se zakonski okvir koji regulira područje
državnih potpora u poljoprivredi na način da lokalne potpore možemo odobriti sukladno
prethodnom odobrenju Ministarstva poljoprivrede.
Na temelju dobivene prethodne suglasnosti, Gradsko vijeće Grada Buzeta na
sjednici održanoj 9. ožujka 2016. godine donijelo je Program potpore poljoprivredi i
ruralnom razvoju za razdoblje 2016.-2020. godine. Potpore će se za razdoblje od 2016.
do 2020. godine u ukupnom iznosu od 900.000,00 kuna odobravati sukladno Uredbi
1407/2013 i 1408/2013 i to kako slijedi:
1.
2.
3.
4.

Sufinanciranje nabave sadnog materijala;
Premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika;
Troškovi ishođenja svjedodžbe o osposobljenosti vozača/pratitelja životinja;
Subvencija za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom
gospodarstvu;
5. Subvencije troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u
ekološkoj i integriranoj proizvodnji;
6. Nabava i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče;
7. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje;
8. Nabava novih košnica i pčelarske opreme;
9. Zaštita nasada i stoke od divljači;
10. Sufinanciranje nabave automata za izravnu prodaju mlijeka (mljekomata);
11. Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme;
12. Subvencije za ostale mjere ruralnog razvoja;
13. Potpora projektu Izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda putem interneta;
14. Tekuća donacija za izradu dokumentacije i legalizaciju gospodarskih objekata
namijenjenih smještaju stoke te skladištenju i preradi poljoprivrednih proizvoda;
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IV. NAČIN REALIZACIJE
Za provedbu ovog Programa osiguravaju se sredstva u Proračunu Grada
Buzeta za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 608.000,00 kuna za sljedeće
namjene:
- subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora - 150.000,00 kuna
- subvencije obrtnicima - 200.000,00 kuna
- subvencije poljoprivrednicima - 65.000,00 kuna
- sufinanciranje Fonda za poljoprivredu i agroturizam Istre – 25.000,00 kuna
- sufinanciranje aktivnosti Udruženja obrtnika Buzet – 18.000,00 kuna
- komunalno opremanje poduzetničkih zona - 150.000,00 kuna
Gradonačelnik će po prijedlogu Odbora za gospodarstvo i razvoj te Upravnog
odjela za financije i gospodarstvo utvrditi opće uvjete, kriterije i postupak dodjele te
prava i obveze korisnika subvencije za poduzetništvo i poljoprivredu.
V.
Ovaj Program stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine, a objavit će se u
„Službenim novinama Grada Buzeta“.
KLASA: 021-05/19-01/15
URBROJ: 2106/01-01/01-19-21
Buzet, 19.12.2019.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA
PREDSJEDNIK
Dejan Jakac
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