
PRIJEDLOG

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, 
br. 150/11, 119/14 i 93/16) i točke V. Odluke o povjeravanju poslova vezanih uz suradnju s 
Europskom investicijskom bankom i Europskim investicijskim fondom na provedbi Plana 
ulaganja za Europu (Narodne novine, broj 102/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 
održanoj kolovoza 2017. godine donijela

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Drugo izvješće o provedbi Plana ulaganja za Europu u Republici 
Hrvatskoj za razdoblje od 1. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2017. godine, u tekstu koji je Vladi 
Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 
aktom, klase: 910-08/16-01/9, urbroja: 538-04-1-1-1/004-17-43, od 11. kolovoza 2017. 
godine.

1.

Zadužuje se Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije da o 
prihvaćanju Izvješća iz točke 1. ovoga Zaključka na odgovarajući način izvijesti sva nadležna 
ministarstva, agencije i pravne osobe s javnim ovlastima.

2.

PREDSJEDNIK

mr. sc. Andrej Plenković

KLASA:
URBROJ:

Zagreb,



OBRAZLOŽENJE

Drugo izvješće o provedbi Plana ulaganja za Europu u Republici Hrvatskoj za razdoblje 
od 1. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2017. godine

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske od 24. rujna 2015. godine, vezano uz provedbu 
Plana ulaganja za Europu na području Republike Hrvatske, Hrvatskoj banci za obnovu i 
razvitak (u daljnjem tekstu: HBOR) povjereni poslovi vezani za provedbu Plana ulaganja za 
Europu u Republici Hrvatskoj. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 
koordinira rad resornih tijela državne uprave, agencija i drugih pravnih osoba putem 
nacionalnih koordinatora za Plan ulaganja za Europu te osigurava suradnju istih s HBOR-om 
u provedbi aktivnosti vezanih uz provedbu Plana ulaganja za Europu u Republici Hrvatskoj.

Plan ulaganja za Europu usmjeren je na uklanjanje prepreka ulaganjima, pružanje vidljivosti i 
tehničke pomoći ulagačkim projektima te pametnije iskorištavanje novih i postojećih 
financijskih sredstava. Cilj mu je mobilizirati ulaganja u iznosu od najmanje 315 milijardi 
EUR do sredine 2018. godine i to putem Europskog fonda za strateška ulaganja (u daljnjem 
tekstu: EFSU). EFSU je ključna financijska mjera u okviru Plana ulaganja za Europu koju 
provodi Europska investicijska banka (u daljnjem tekstu: EIB). EFSU je primarno garancijski 
instrument koji omogućuje dodatnu snažniju kreditnu i garancijsku aktivnost EIB Grupe, a 
ključna područja ulaganja su infrastruktura, obrazovanje, istraživanje i inovacije te rizično 
financiranje za mala i srednja poduzeća (u daljnjem tekstu: MSP). U okviru EFSU-a ne 
postoje ni regionalne niti sektorske kvote te je dodjeljivanje potpore projektima prilagođeno 
tržišnoj potražnji. S obzirom na ostvarene rezultate EFSU-a, Europska komisija predložila je 
produljenje trajanja EFSU-a i nakon 2017. godine te proširenje kapaciteta financiranja. U 
okviru EFSU-a odobreni su projekti u vrijednosti 43,6 milijardi EUR* u svih 28 država 
članica EU-a.

U Republici Hrvatskoj odobreno je sedam projekata, od čega pet tijekom drugog izvještajnog 
razdoblja od 1. kolovoza 2016. godine do 31. srpnja 2017. godine. Odobreni projekti u 
Republici Hrvatskoj u okviru EFSU-a su:

1. Podjela rizika za srednje kapitalizirana društva i druge prioritete (HBOR)
2. InnovFin jamstveni instrument za MSP-ove (HBOR)
3. Infrastrukturni projekt (privatni ulagač)
4. EL-TO Zagreb - Visokoučinkovita kombi-kogeneracijska elektrana (HEP d.d. )
5. Jamstva u okviru COSME programa (Privredna banka Zagreb d.d.)
6. InnovFin jamstveni instrument za MSP-ove (Zagrebačka banka d.d.)
7. InnovFin jamstveni instrument MSP-ove (Erste&Steiermarkische Bank i 

Erste«feSteiermarkische S-Leasing)

Također, u izvještajnom razdoblju identificirano je osam potencijalnih ulagačkih projekata 
koji bi se mogli realizirati u iduće tri godine. Procijenjena ukupna vrijednost ulaganja koja bi

Posljednji podaci EIB-a odnose se na razdoblje do 18. srpnja 2017. godine.



se mogla potaknuti uz podršku EFSU-a ovim projektima iznosi preko 4 milijarde EUR. 
Nadalje, aktivno se radi na omogućavanju korištenja kombiniranog EU izvora financiranja, 
koristeći Europske strukturne i investicijske fondove (u daljnjem tekstu: ESIF) i EFSU, te na 
identifikaciji najpovoljnijih izvora financiranja projekata i proširenju ponude različitih načina 
pomoći uz podršku Europskog savjetodavnog centra za ulaganja. U sklopu Plana ulaganja za 
Europu pokrenut je i Europski portal projekta ulaganja (u daljnjem tekstu: EPPU), kao 
intemetska platforma koja povezuje promotore projekata s ulagačima. Dosad je na EPPU-u 
objavljeno 170 projekata, među kojima je i šest projekata iz Hrvatske, ukupne procijenjene 
vrijednosti ulaganja preko 1,5 milijardi EUR.

Predmetno izvješće izradilo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, u 
suradnji s HBOR-om.


