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OSNOVNE INFORMACIJE 

Otvoreni poziv 

Ukupna vrijednost: 26.010.000 kn (3.400.000 EUR) 

 

Trajanje projekata: 12-18 mjeseci 

Minimalni i maksimalni iznos po projektu: 600.000-2.000.000 kn 
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Opći cilj:  

• Ojačati kapacitete postojećih i potaknuti razvoj novih društvenih poduzeća 

 

Specifični ciljevi: 

• Unaprijediti znanja i vještina zaposlenika društvenih poduzeća. 

• Uključiti nezaposlene, dugotrajno nezaposlene i ostale ranjive skupine na 
tržište rada kroz društveno poduzetništvo. 

• Potaknuti razvoj novih poslovnih ideja, proizvoda ili usluga društvenih 
poduzeća. 

• Informirati javnost o društvenom poduzetništvu. 

 

CILJEVI OPERACIJE 
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Ciljane skupine: 
• Nezaposleni, posebno dugotrajno nezaposlene osobe 
• Nezaposlene osobe iz ranjivih skupina (osobe s invaliditetom, mladi, žene, 

Romi, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata) 
• Društveni poduzetnici, zaposlenici u društvenim poduzećima 
 
Korisnici: 
• Postojeći društveni poduzetnici: pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, 

zadruge, udruge, umjetničke organizacije, obrtnici i slobodni umjetnici) 
• Pravne i fizičke osobe koje žele razviti poslovanje u okviru društvenog 

poduzetništva (trgovačka društva, zadruge, udruge, umjetničke 
organizacije, obrtnici, slobodni umjetnici, javne i privatne ustanove koje 
djeluju u području socijalnog uključivanja). 

 

CILJANE SKUPINE/KORISNICI 
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1. Otvaranje novih radnih mjesta (nabava opreme, osposobljavanje novih zaposlenika, 
isplaćivanje punih plaća novih zaposlenika) za prethodno nezaposlene osobe u nepovoljnom 
položaju na tržištu rada 

2. Pružanje radnog iskustva kroz stažiranje ili volontiranje za nezaposlene i pripadnike ranjivih i 
marginaliziranih skupina u okviru društvenog poduzetništva 

3. Razvoj poslovnih ideja i planova za start-up društvena poduzeća (novi proizvodi i usluge, 
istraživanje tržišta, društveni i okolišni utjecaj, mogućnost recikliranja, ciljani kupci) 

4. Unapređenje poslovnog modela za ulazak na nova tržišta (širenje opsega usluga i proizvoda 
na lokalnom tržištu, procjena potreba i potencijala, istraživanje tržišta, nova oprema nužna 
za isporuku novih proizvoda i usluga, profesionalne i savjetodavne usluge, usavršavanje 
vještina) 

5. Unapređenje i stjecanje stručnih i poslovnih sposobnosti i vještina nezaposlenih osoba iz 
ranjivih skupina kroz radionice i druge oblike osposobljavanja kao priprema za zapošljavanje; 

6. Jačanje kapaciteta zaposlenika društvenih poduzeća (unapređenje profesionalnih i 
menadžerskih vještina, tehničkog znanja, prodajnih vještina, marketinga i računovodstva); 

7. Razmjena dobre prakse i iskustava u poslovnim modelima društvenih poduzeća 
(umrežavanje i suradnja s drugim društvenih poduzetnicima i ostalim dionicima) 

8. Osmišljavanje i provedba informativnih aktivnosti u području društvenog poduzetništva 

 

AKTIVNOSTI 
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Program dodjele državnih potpora za razvoj društvenog poduzetništva: 
 
• potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova; 
• potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima; 
• potpore za inovacije za MSP-ove; 
• potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja; 
• potpore za usavršavanje; 
• potpore za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju u obliku subvencija za 

plaće; 
• potpore za zapošljavanje radnika s invaliditetom u obliku subvencija za plaće; 
• potpore za nadoknadu dodatnih troškova zapošljavanja radnika s invaliditetom; 
• potpore za nadoknadu troškova pomoći pružene radnicima u nepovoljnom 

položaju; 
• potpore za kulturu i očuvanje baštine. 
 

DRŽAVNE POTPORE 
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     HVALA  
   NA  
    POZORNOSTI! 
 
PRATITE NAS NA: 
www.strukturnifondovi.hr 
www.esf.hr 
www.mrms.hr 
 
 

http://www.strukturnifondovi.hr/
http://www.esf.hr/
http://www.mrms.hr/

