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Zastupnica u Hrvatskome saboru, Ivana Ninčević - Lesandrić, postavila je, 

sukladno sa člankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16 i 

69/17), zastupničko pitanje u vezi s pozivom „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“ 

 

 Na navedeno zastupničko pitanje, Vlada Republike Hrvatske daje sljedeći 

odgovor: 

 

Planirana alokacija za internacionalizaciju poslovanja za razdoblje od 2014. do 

2020. godine, sukladno Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ (u daljnjem 

tekstu: OPKK), koristit će se tijekom cijelog programskog razdoblja, odnosno pozivi se 

objavljuju i objavljivat će se sukcesivno kroz cijelo razdoblje. Na ovaj se način većem broju 

MSP-ova omogućava korištenje planiranih sredstava, u skladu s njihovim potrebama i 

planovima. 

 

U 2017. godini je putem Poziva „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“ i 

„Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku“ 

potencijalnim prijaviteljima stavljeno na raspolaganje 10 milijuna eura (76 milijuna kuna). 

 

U okviru Poziva „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“, vrijednosti 38 

milijuna kuna, projektni prijedlozi zaprimali su se od 10. svibnja 2017. godine. Slijedom 

velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga čija je vrijednost dvostruko premašila iznos 

raspoloživih bespovratnih sredstava, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (u 

daljnjem tekstu: Ministarstvo) je 20. prosinca 2017. godine obustavilo zaprimanje projektnih 

prijedloga. Mogućnost obustave poziva nije novina, predviđena je Zajedničkim nacionalnim 

pravilima, a kao takva je navedena i u Uputama za prijavitelje za predmetni poziv te su stoga 

o njoj potencijalni prijavitelji bili obaviješteni. Napominjemo da je Poziv obustavljen nakon  
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više od 7 mjeseci u kojima je bilo moguće podnijeti projektni prijedlog te samo 10 dana prije 

predviđenog roka zatvaranja Poziva. Postupak ocjene projektnih prijava je u tijeku, a do 

današnjeg datuma dodijeljene su 53 potpore vrijednosti 28,83 milijuna kuna. 

 

Sukladno Indikativnom godišnjem planu objave natječaja za 2018. godinu, 

Ministarstvo sredinom ove godine planira objaviti novi poziv „Internacionalizacija poslovanja 

MSP-ova – faza II“ vrijedan 38 milijuna kuna, putem kojeg će mali i srednji poduzetnici moći 

ostvariti pravo na dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu internacionalizacije. Objavi Poziva 

prethodit će savjetovanje sa zainteresiranom javnošću te će tako biti pružena mogućnost 

očitovanja na Upute za prijavitelje. 

 

Nadalje, Vlada Republike Hrvatske ovim putem koristi priliku informirati vas 

kako Ministarstvo, osim poziva izravno namijenjenih internacionalizaciji MSP-ova kojima se 

financira pristup inozemnim tržištima, i kroz druge pozive također potiče izvozno orijentirana 

poduzeća.  

 

Potpore za sudjelovanje na sajmovima mogle su se koristiti kroz Pozive 

"Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu", "Ulaganje u proizvodnu 

tehnologiju MSP" te "Kompetentnost i razvoj", dok se kroz Poziv "Certifikacijom proizvoda 

do tržišta" pruža potpora za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) 

priznatih norma i čime se poduzetnicima omogućava lakši pristup novim, međunarodnim, 

tržištima. 

 

Nadalje, bespovratnim sredstvima za koja poduzetnici nemaju obvezu niti 

povrata niti plaćanja kamata, jača se njihova sposobnost da proizvode uz niže troškove i da 

stoga budu konkurentniji na tržištu izvan Republike Hrvatske. Kroz poziv kojim se potiče 

istraživanje i razvoj poduzetnici stvaraju nove proizvode koji jesu ili mogu postati izvozni 

proizvodi.  

 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je do sada dodijelilo ukupno 

1.803 potpore vrijednosti 2,9 milijarde kuna, od čega za prethodno navedene pozive na koje 

se prijavljuju izvozno orijentirana poduzeća navodimo podatke kako slijedi: 

-  „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“-  dodijeljeno je 39 

potpora vrijednosti 63 milijuna kuna 

-  „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP“ - dodijeljeno je 29 potpora vrijednosti 

102,5 milijuna kuna 

-  „Kompetentnost i razvoj“ - dodijeljena je 191 potpora vrijednosti 848 milijuna 

kuna 

-  „Certifikacijom proizvoda do tržišta“ - dodijeljeno je 50 potpora vrijednosti 12,5 

milijuna kuna 

-  „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti 

istraživanja i razvoja“: dodijeljene su 42 potpore vrijednosti 379 milijuna kuna. 

 

Ministarstvo će tijekom ove i naredne godine nastaviti intenzivno raditi na 

dodjeli EU sredstava kako bi omogućilo da gospodarstvenici na taj način podižu tehnološke i 

proizvodne kapacitete te spremnije izađu na vanjska tržišta.  
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Eventualna potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnika dat će 

dr. sc. Martina Dalić, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica gospodarstva, 

poduzetništva i obrta. 

  

 

 

 

 

                  PREDSJEDNIK 

 

 

               mr. sc. Andrej Plenković 
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Zagreb, 29. prosinca 2017.

VLADI REPUBLIKE HR VA TSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Ivane Ninčević-Lesandrič, 
zastupnice u Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga 
sabora.

Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka 
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje 
dostavljeno.

REDSJEDNIK

brdap Jandrokovič
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Predmet: Zastupničko pitanje gospodinu Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade 

Republike Hrvatske

Poštovani,

temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora upućujem gospodinu Andreju Plenkoviću, 

predsjedniku Vlade Republike Hrvatske:

ZASTUPNIČKO PITANJE

Zbog čega, imajući u vidu značaj izvoza za svako gospodarstvo (pa tako i za hrvatsko), 

te mogućnost povlačenje 10,7 milijardi eura nepovratnih sredstava iz europskih 

fondova, te imajući uz na umu predvidljiv povećani interes poduzetnika, posebice nakon 

ukidanja ,,E-impulsa“, nije podignuta alokacija sredstava za internacionalizaciju 

poslovanja MSP (u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 

2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora 

stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim 

i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima"; Specifični cilj 3dl „Poboljšani 

razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima") s 38 milijuna kuna na veći 

iznos čime bi se izbjegla obustava poziva nastala 20. prosinca 2017.? Ako navedeni 

natječaj ima za cilj, kako je navedeno na mrežnim stranicama, „povećati sposobnost 

hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju 

udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u



međunarodnom okruženju“, a osobno također smatram, da ima, zbog čega se onda 

resorno ministarstvo, umjesto da poveća alokaciju dostupnu poduzetnicima, uopće 

dovodi u situaciju da obustavlja poziv?

Obrazloženje

S poveznice https://strukturnifondovi.hr/natiecaii/intemacionalizaciia-poslovania-msp-ova/ 

jasno je da je dana 20. prosinca nastupila obustava poziva o kojemu je riječ u zastupničkom 

pitanju. S obzirom na to da je zainteresiranim poduzetnicima - zbog ukidanja projekta - 

uskraćena mogućnost prijave na neke druge pozive (,,E-impuIs“), te da vjerujem da svi 

smatramo da jasna strateška orijentacija državne politike treba biti povećanje korištenja 

sredstava iz europskih fondova te jačanje domaćeg gospodarstva i izvoza (što je očitovano i u 

ciljevima opisanim na navedenoj poveznici), zanima me zbog čega za internacionalizaciju 

poslovanja malih i srednjih poduzetnika nije predviđen veći novčani iznos.

ZASTUPNICA

Ivana Ninčević-Lesandrić


