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Sadržaj:

Prijedlog Programa razvoja gospodarstva Općine Velika za
2022. godinu

Velika, veljača 2022.

Temeljem članka 11. stavak 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne
novine” broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16) i članka 32. Statuta Općine Velika (Službeno
glasilo Općine Velika br. 1/21.), Općinsko vijeće Općine Velika na . sjednici održanoj 2022.
godine donosi

PROGRAM
razvoja gospodarstva Općine Velika za 2022. godinu
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom razvoja gospodarstva Općine Velika (u daljnjem tekstu: Program) uređuju
se svrha i ciljevi programa, korisnici i nositelji za provedbu mjera, područja iz programa,
sredstva za realizaciju mjera te provedba mjera koje predstavljaju potporu male vrijednosti.
Mjere koje predstavljaju potporu male vrijednosti provodit će 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 ovoga programa je stvaranje uvjeta za poduzetničku klimu koja je poticajna za ukupni
gospodarski i društveni razvoj na području Općine Velika.
Članak 3.
Ciljevi ovoga programa su razvoj i promocija poduzetničke infrastrukture, jačanje
konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, povećanje investicijskih ulaganja poduzetnika uz
rast zaposlenosti, poboljšanje uvjeta za financiranje poduzetnika te podizanje razine
poduzetničkih znanja i vještina.
Ciljevi iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju se primjenom mjera usmjerenih jačanju
konkurentnosti poduzetnika, korištenju poduzetničke potporne infrastrukture za realizaciju
poduzetničkih poduhvata, razvoju financijskih mjera potpore poduzetništvu te ostvarivanju
stručnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu.
KORISNICI PROGRAMA
Članak 4.
Korisnici ovoga programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se
uređuje poticanje malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem
na području Općine Velika.
Iznimno, korisnici ovog programa mogu biti i gospodarski subjekti (neovisno o veličini,
vlasničkoj strukturi te sjedištu), fizičke osobe ili drugi pravni oblici koji su ovim programom
utvrđeni kao korisnici pojedinih mjera.

NOSITELJ PROGRAMA
Članak 5.
Nositelj provedbe ovoga programa je Općina Velika.
PODRUČJA PROGRAMA
Članak 6.
Područja programa su:
1. POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I OBRTA
2. POTICANJE RAZVOJA TURIZMA
3. POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE
Članak 7.
Poticanje razvoja poduzetništva i obrta očituje se kroz tri mjere. Cilj koji se nastoji ostvariti
kroz mjere je povećanje poduzetničkih aktivnosti, otvaranje obrta, te povećanje zaposlenosti.
U programu je osigurano 110.000,00 kuna koji se raspoređuju na sljedeće tri mjere:
1. Potpora za nabavu i ugradnju strojeva i opreme – ukupno 75.000,00 kuna
2. Potpora za izlaganje na sajmovima – ukupno 5.000 kuna
3. Potpora za nabavu hardwarea i softwarea – ukupno 10.000,00 kuna
4. Potpora pri kupnji građevinskog zemljišta za obavljanje gospodarske djelatnosti –
ukupno 20.000,00 kuna
Članak 8.
Razvoj turizma Općine Velika poticat će se kroz mjeru za koju je osigurano 70.000,00 kuna.
Cilj je povećati broj ležajeva na području Općine Velika, te povećati kvalitetu usluge. Mjera će
se provoditi kroz sljedeće aktivnosti:
1. Potpora za razvoj turističke infrastrukture - 60.000,00 kuna
2. Potpora za poboljšanje turističke infrastrukture - 10.000,00 kuna
Članak 9.
Razvoj poljoprivrednih aktivnosti poticat će se kroz dvije mjere za koje je osigurano 70.000,00
kuna. Razvoj poljoprivrede na području Općine Velika će se poticati kroz sljedeće mjere:
1. Potpore pčelarstvu - 10.000,00 kuna
2. Potpora za nabavu i ugradnju strojeva i opreme za OPG – ove – ukupno 60.000,00 kuna
SREDSTVA ZA PROVEDBU PROGRAMA
Članak 10.
Sredstva za provedbu mjera iz ovoga Programa osigurana su u Proračunu Općine Velika.

Visina sredstava za provedbu mjera iz ovog programa utvrđuju se u Proračunu Općine Velika,
a sredstva po pojedinom korisniku utvrđuje Načelnik Općine Velika (u daljnjem tekstu:
Načelnik). Ukoliko pojedina sredstva po pojedinoj mjeri nisu iskorištena, Načelnik odlukom
može izvršiti prenamjenu sredstava na drugu mjeru.
PROVEDBA MJERA IZ PROGRAMA KOJE PREDSTAVLJU POTPORU MALE
VRIJEDNOSTI
Članak 11.
Za provedbu mjera iz ovog programa, koje sukladno zakonu predstavljaju potporu male
vrijednosti, Načelnik u pravilu javni poziv kojim će detaljnije biti definirani uvjeti prijave i
ostvarivanja prava na potporu. Javni poziv se može raspisati za jednu ili za više mjera iz
programa.
Javni poziv se objavljuje na web stranici Općine Velika www.opcina-velika.hr, te na Oglasnoj
ploči Općine Velika.
Javni poziv je otvoren za podnošenje prijava do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do
datuma utvrđenog javnim pozivom.
Prijava na javni poziv podnosi se na obrascu prijave, koji izrađuje Jedinstveni upravni odjel, uz
koji se prilaže odgovarajuća dokumentacija, te se dostavlja u Općinu Velika.
Povjerenstvo, koje imenuje Načelnik, razmatra pristigle prijave i daje prijedlog za dodjelu
potpore.
Na temelju prijedloga Povjerenstva Načelnik dodjeljuje potporu male vrijednosti.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasilu Općine Velika.
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