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NAZIV INSTITUCIJE
HZZ
HAMAG BICRO
HAMAG BICRO
EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA,
PODUZETNIŠTVA I OBRTA

OLAKŠICE/POTICAJI NA DRŽAVNOJ/LOKALNOJ RAZINI
NAZIV OLAKŠICE/POTICAJA
LINK
Mjere aktivne politike zapošljavanja http://mjere.hr/
ESIF jamstva
https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-jamstva/
ESIF zajmovi
https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-zajma/
Podrška razvoju poslovanja
https://hamagbicro.hr/podrska-razvoju-poslovanja/een/
Poduzetništvo i obrt

https://www.mingo.hr/page/kategorija/ministarstvo

6.

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA,
PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Cjeloživotno obrazovanje za
poduzetništvo

https://www.mingo.hr/page/otvoren-javni-poziv-za-program-cjelozivotno-obrazovanjeza-obrtnistvo

7.

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA,
PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Porezne potpore

https://www.mingo.hr/page/kategorija/vodic-kroz-zakon-o-poticanju-investicija

Oslobođenje od PDV-a
ESIF krediti za rast i razvoj
Porezno savjetovanje
Poticaji
Komercijalizacija inovacija
Potpora poduzetnicima u kulturi

https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-exemptions/index_hr.htm
https://www.hbor.hr/kreditni_program/esif-krediti-za-rast-i-razvoj/
https://www.hgk.hr/ostale-usluge/besplatno-porezno-savjetovanje-clanica-hgk
https://www.hgk.hr/poticaji
https://www.pgz.hr/Natjecaji
https://www.pgz.hr/Natjecaji

8.
9.
10.
11.
12.
13.

HBOR
HGK
HGK
PGŽ
PGŽ

14.

PGŽ

15.

GRAD CRIKVENICA

Mjere ruralnog razvoja u
poljoprivredi Primorsko-goranske
županije
Mjere za poticanje poduzetništva

https://www.pgz.hr/Natjecaji
https://www.crikvenica.hr/za-poduzetnike/mjere-za-poticanje-poduzetnistva

MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA (više informacija na web stranici Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje www.hzz.hr):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potpore za zapošljavanje
- Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništvo
Potpore za usavršavanje
Potpore za samozapošljavanje
Obrazovanje nezaposlenih
Obrazovanje zaposlenih
Osposobljavanje na radnom mjestu
Obrazovanje nezaposlenih za završetak osnovne škole i stjecanje prvog zanimanja
Javni rad
Potpore za očuvanje radnih mjesta
Stalni sezonac

MJERE GRADA CRIIKVENICE ZA POMOĆ GOSPODARSTVU USLIJED PANDEMIJE BOLESTI COVID-19

Zdravlje naših građana na prvom je mjestu. Istovremeno, pandemija koronavirusa snažan je
udar na europsko i svjetsko gospodarstvo, ali i gospodarstvo našega grada, a naročito na
poduzetnike u turizmu koji su u većini u našem gradu. Grad Crikvenica kontinuirano prati
situaciju i reagira s mjerama pomoći poduzetnicima čije je poslovanje pogođeno pandemijom.
Mjerama nastojimo doprinijeti održanju razine gospodarske aktivnosti, likvidnosti
gospodarskih subjekata te očuvanju radnih mjesta.

Prvi set mjera obuhvaćao je:
• odgodu naplate potraživanja za tri mjeseca
• obustavu postupaka prisilne naplate.
Drugi set mjera obuhvaća oslobođenje obveze plaćanja određenih obveza za poduzetnike sa
sjedištem/prebivalištem na području grada Crikvenice koji posluju cjelogodišnje, a koji trpe
posljedice pandemije. Grad Crikvenica kontinuirano prati negativni učinak pandemije na
gospodarstvo te će uslijediti donošenje novih mjera usmjerenih na pomoć svim
poduzetnicima.
Mjere obuhvaćaju:
•

Mjera oslobođenja obveze plaćanja komunalne naknade za mjesec ožujak - svibanj
(50 %-tno oslobođenje za ožujak i svibanj, 100 %-tno za travanj) za poduzetnike koji
su obuhvaćeni zabranom rada ili im je prihod u odnosu na isto razdoblje prethodne
godine pao za 50 % i više

Mjera oslobođenja obveze zakupa javnih površina – kiosaka za poduzetnike koji su
obuhvaćeni zabranom rada obuhvaća umanjenje zakupnine za razdoblje ožujak svibanj (50 %-tno oslobođenje za ožujak i svibanj, 100 %-tno za travanj)
• Mjera olakšica za zakup javnih površina za terase za ugostiteljske objekte – olakšica
u visini dvije dvanaestine godišnjeg iznosa zaduženja
• Mjera umanjenja zaduženja za zakup poslovnog prostora – umanjenje zakupnine za
ožujak - svibanj (50 %-tno oslobođenje za ožujak i svibanj, 100 %-tno za travanj),
• Suglasnost na moratorij otplate glavnice i redovnih kamata za kredite poduzetnicima
po kojima Grad Crikvenica subvencionira kamatu.
Osim navedenoga, Grad Crikvenica će, kao privremenu mjeru, odobriti ugostiteljskim
objektima mogućnost proširenja terasa na javnim površinama bez dodatnog plaćanja na
onim lokacijama gdje je to tehnički moguće učiniti. Zahtjevi za proširenjem terasa na javnim
površinama podnose se Odjelu za investicije, prostorno uređenje i imovinu Grada Crikvenice,
a procjenu oko mogućnosti proširenja terasa donosit će, po obilasku svakog pojedinačnog
ugostiteljskog objekta koji podnese zahtjev, djelatnici Upravnog odjela za komunalni sustav i
zaštitu okoliša i Odjela za investicije, prostorno uređenje i imovinu Grada Crikvenice. Ako za
tim bude potrebe, na sličan ćemo način nastojati pomoći i korisnicima koncesijskih odobrenja
na plažama koji poput ugostitelja čine vrlo važan segment turizma i gospodarstva grada.
•

Osim mjera koje je donio Grad Crikvenica za pomoć poduzetnicima, donijete su i mjere s
nacionalne razine koje se odnose na poduzetnike s područja grada Crikvenice i na proračun
Grada Crikvenice; npr.:
Mjera oslobođenja od plaćanja poreza i prireza na dohodak za dohotke koji se
isplaćuju u sklopu pomoći poduzetnicima
• Mjera oslobođenja od plaćanja spomeničke rente – Odluka ministrice kulture o
obustavi plaćanja spomeničke rente od 20. ožujka do 20. svibnja 2020. g.
• Mjera oslobođenja plaćanja paušalnog poreza za iznajmljivače – odgoda obveze
plaćanja za 1. kvartal i otpis obveze plaćanja za 2. kvartal.
U nastavku donosimo informacije o trenutno važećim mjerama za pomoć gospodarstvu radi
ublažavanja negativnih posljedica pandemije bolesti COVID-19.
•

Napomena: poveznice na internetske stranice na kojima ćete naći detaljnije informacije
aktivne su u elektroničkom izdanju Vodiča koji je dostupan na internetskoj stranici Grada
Crikvenice www.crikvenica.hr u izborniku ZA PODUZETNIKE / KORISNE INFORMACIJE.
HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE
ESIF zajmovi za obrtna sredstva (114 milijuna kuna)
•
•
•

Poček 12 mjeseci, potpora od 1.000,00 do 25.000,00 EUR, kamata od 0.5 % - 0.75 % 1.00 %
O programu: https://hamagbicro.hr/novo-esif-zajmovi-za-obrtna-sredstva/
Kako do zajma: https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-zajma/

•
•
•

Popis dokumentacije: https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-dozajma/dokumentacija/
Prijava: https://prijave.hamagbicro.hr/w/Home/Login
Ostale mjere: https://hamagbicro.hr/mjere-hamag-bicro-a-za-pomoc-mikro-malim-isrednjim-poduzetnicima-uslijed-pandemije-uzrokovane-koronavirusom/

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19):
•
•
•
•

od 1. 3.2020. godine i dalje, a najduže do tri mjeseca. Online zahtjevi se primaju od
ponedjeljka, 23. ožujka 2020. g. u 00:01 h
iznos od 3.250,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu
iznos do 1.625,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u nepunom radnom vremenu
razmjerni dio iznosa od 3.250,00 kuna ili 1.625,00 kuna po radniku za vrijeme koje
nisu radili prema Odluci Stožera civilne zaštite.

o Prijava i popis dokumentacije: https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-ocuvanje-radnihmjesta/#prijava
o Više informacija na: https://mjera-orm.hzz.hr/ocuvanje-radnih-mjesta/
o Prihvatljivi sektori: https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-ocuvanje-radnih-mjesta/
o Ostale mjere: http://mjere.hr/mjere/potpore-ocuvanje-radnih-mjesta/
o Radni odnosi: https://mrms.gov.hr/pristup-informacijama-16/najcesca-pitanja-iodgovori/radni-odnosi-u-okolnostima-proglasene-epidemije-covid-19/11648
HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK
•
•
•
•
•

Moratorij na postojeće obveze
Reprogramiranje kreditnih obveza
Novi krediti za likvidnost
Police osiguranja (garancije) kao kolateral za odobrenje kredita
Više informacija: https://www.hbor.hr/pomoc-poduzetnicima-za-ublazavanjenegativnih-posljedica-nastalih-pandemijom-covid-19-virusa-koronavirusa/

MINISTARSTVO FINANCIJA – POREZNA UPRAVA
•
•
•
•

Odgoda poreznih obveza i ostalih javnih davanja (doprinosa, članarina i slično)
Obročna otplata odgođenih obveza
Više informacija o mjerama i kriterijima: https://www.poreznauprava.hr/Stranice/COVID_19_informacije.aspx
Zahtjev za odgodu plaćanja uslijed posebnih okolnosti: https://www.poreznauprava.hr/Dokumenti%20vijesti/Zahtjev%20za%20odgodu%20pla%C4%87anja.pdf?c
sf=1&e=3dAzH5

Na internetskoj stranici Hrvatske obrtničke komore (HOK) naći ćete odgovore na najčešća
pitanja o mogućoj odgodi plaćanja poreza za vrijeme trajanja posebnih okolnosti. Odgovori su
objavljeni na poveznici:

https://www.hok.hr/sites/default/files/inlinefiles/ODGOVORI%20NA%20NAJ%C4%8CE%C5%A0%C4%86A%20PITANJA%20za%20odgodu%
20pla%C4%87anja%20poreznih%20obveza%20obrtnika_.pdf

Informacije ažurirane dana 30. 10. 2020.

