
   

 
 

 

Broj: 01-2016-08 

Donji Miholjac, 20.siječnja 2016. 

 

 

Temeljem utvrđenih 

 

CILJEVA  MIHOLJAČKOG PODUZETNIČKOG CENTRA Lokalne 
razvojne agencije  u 2016. g. 

 

 

1. Kao relevantna agencija za pružanja konzultantskih usluga u izradi dokumentacije za 
EU fondove i dalje aktivno sudjelovati u pripremi i vođenju projekata, 

2. Tijekom godine sudjelovati u izradi dokumenata strateškog razvoja jedinica lokalne 
samouprave (lokalne razvojne strategije), 

3. Za potrebe poduzetnika osigurati izradu najsloženijih dokumenata potrebnih za 
aplikacijski paket povodom javnih poziva (natječaja) za sredstva kojima se osigurava 
podizanje konkurentnosti, 

4. I dalje razvijati poslove kojima će se jačati financijski kapaciteti centra i time osigurati 
dugoročna stabilnost u poslovanju, 

5. Suradnjom sa poduzetničkim inkubatorom nastaviti razvijati koncept Tehnološkog 
inkubatora s fokusom na uvođenje novih oblika osposobljavanja poduzetnika 
početnika, 

6. Kao lokalna razvojna agencija i dalje se razvijati u pravcu pružanja stručne pomoći 
jedinicama lokalne samouprave,  

7. Kroz model treninga unaprijediti  specifične vještine djelatnika centra,  
 
Direktor donosi 

 
 PROGRAM RADA 

MIHOLJAČKOG PODUZETNIČKOG CENTRA 
ZA 2016. GODINU 

 
kojim se planiraju slijedeće aktivnosti: 
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a) Usluge poduzetnicima prema programima Vlade i ministarstava  
 

1. Pružanje savjetodavnih usluga zainteresiranim poduzetnicima o programima 
Ministarstva poduzetništva i obrta, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva 
regionalnog razvoja i fondova EU,  Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,  
predpristupnih fondova EU, HBOR-a, Osječko-baranjske županije i jedinica lokalne 
samouprave. Savjetodavne usluge o ovim programima su besplatne.  
NOSITELJ PROGRAMA:  MPC 
VRIJEME:   240 minuta dnevno. 
 

2. Pružanje besplatnih informacija o projektima i programima u poduzetništvu obavljat 
će se prema ciljanim skupinama, zavisno o vrsti programa.  
NOSITELJ PROGRAMA: MPC 
VRIJEME:  kontinuirano tijekom godine 
 

3. MPC će svaki mjesec organizirati informativne susrete s poduzetnicima „Poslovna 
srijeda“. 
NOSITELJ PROGRAMA:  MPC 
KORISNICI: poduzetnici 
 

4. MPC će tijekom 2016. godine organizirati informativne tribine na kojima će 
poduzetnike informirati o posebnim programima ministarstava, državnih institucija i 
županije 
NOSITELJ PROGRAMA: MPC 
KORISNICI: poduzetnici 
 

5. MPC će i tijekom 2016. godine putem lokalne radio stanice sudjelovati u 
informativnoj emisiji «Poduzetnički radar» čime će osigurati kontinuirano 
informiranje građana o svim programima, aktivnostima i aktualnostima iz područja 
poduzetništva. 
NOSITELJ PROGRAMA:  MPC 
REALIZATOR: Radio Donji Miholjac 
VRIJEME:  petkom 
 

6. MPC će putem svojeg INFO-panoa i INFO-pulta, društvenih mreža i web stranica 
svakodnevno pružati informacije o novostima na području poduzetništva, novim 
programima, projektima i mogućnostima sudjelovanja u programima koji se 
subvencioniraju ili potiču od Republike Hrvatske, Osječko-baranjske županije i 
jedinica lokalne samouprave. 
NOSITELJ PROGRAMA: MPC 
VRIJEME: kontinuirano 

 
7. MPC će kroz informacije na stranici Industrijske zone „Janjevci“ pružati detaljnije 

informacije o aktivnostima na promoviranju ulaganja u zonu. 
NOSITELJ PROGRAMA: MPC 
VRIJEME: Kontinuirano 
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b) Usluga poduzetnicima na njihov zahtjev u svrhu  razvoja (PUP) 
 

8. MPC će izrađivati za potrebe poduzetnika planove ulaganja, poslovne planove i 
investicijske programe, te druge studije po subvencioniranim cijenama 
NOSITELJ PROGRAMA: MPC 
VRIJEME IZRADE: kontinuirano 
 

9. MPC će tijekom 2016. godine pružati konzultantske usluge za korištenje sredstava iz 
strukturnih, kohezijskih i programa ruralnog razvoja  svim poduzetnicima, koji su 
zainteresirani za korištenje ovih sredstava. 
NOSITELJ PROGRAMA: MPC 
VRIJEME:  tijekom 2016. godine 

 
10. Povezivanje i umrežavanje poduzetnika u proizvodnji. Povezivanje poduzetnika na 

osmišljavanju i proizvodnji zajedničkog proizvoda za tržište. 
NOSITELJ PROGRAMA: MPC 
VRIJEME:  Tijekom 2016. 
 

11. Poticanje osnivanja novih oblika poduzetničkog poslovanja (obrta, zadruga, clustera, 
udruga, i socijalnog poduzetništva.)  
NOSITELJ PROGRAMA:MPC 
VRIJEME: Tijekom 2016. 

 
12. MPC će i u 2016. godini će sudjelovati u organizaciji promotivnih manifestacija, koje 

promoviranju proizvodnju autohtonih proizvoda 
SURADNICI: Grad Donji Miholjac, Turistička zajednica, Čuvari slavonske tradicije 
 

13. MPC će i u 2016. godini organizirati MIHOLJAČKI SAJAM 
SURADNICI: Grad Donji Miholjac, Udruženje obrtnika i Turistička zajednica 

            VRIJEME: rujan 2016. 
 
 
 

c) Usluge jedinicama lokalne samouprave u cilju njihovog razvoja (JLS) 
 

14. MPC će za potrebe jedinica lokalne samouprave koordinirati poduzetničke aktivnosti 
u lokalnoj sredini i utvrditi potrebe poduzetnika u osiguravanju poduzetničke 
infrastrukture od strane grada i općina. 
NOSITELJ PROGRAMA: MPC 
VRIJEME IZRADE: tijekom 2016.  
 

15. MPC će u cilju podizanja razine stručne primjene Zakona o javnoj nabavi, Zakona o 
koncesijama i Zakona o javno-privatnom partnerstvu za potrebe jedinica lokalne 
samouprave obavljati stručni dio postupka kao certificirana ustanova.  
NOSITELJ PROGRAMA: MPC 
VRIJEME IZRADE: tijekom 2016. godine 
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16. MPC će za potrebe jedinica lokalne samouprave raditi na donošenju strategija 
lokalnog razvoja 

      IZRAĐIVAČI PROGRAMA: MPC  
VRIJEME: 2016 godina 
 

17. MPC će za potrebe jedinica lokalne samouprave pratiti natječaje i izrađivati aplikacije 
(zahtjeve) na raspisane natječaje za sredstva iz kohezijskih, strukturnih i fonda 
ruralnog razvoja 
NOSITELJ PROGRAMA: MPC 
VRIJEME IZRADE: tijekom 2016 godine 

 
 

18. MPC će za potrebe jedinica lokalne samouprave voditi managment za realizaciju 
odobrenih projekata financiranih iz fondova EU  
NOSITELJ PROGRAMA: MPC 
VRIJEME IZRADE: tijekom 2016 godine 
 
 

19. MPC će nastaviti obavljati poslove vezane za realizaciju Poduzetničkih zona u 
jedinicama lokalne samouprave (Izrada i praćenje programa, izrada feasibility studija, 
obavljanje stručno-administrativnih poslova,  provođenje natječaja za prodaju 
građevinskog zemljišta i dr.) 
NOSITELJ PROGRAMA: MPC 
VRIJEME: tijekom 2016 godine 
 
 

20. MPC će za potrebe jedinica lokalne samouprave obavljati i druge stručno-tehničke 
poslove iz područja gospodarstva 
NOSITELJ PROGRAMA: MPC 
KORISNICI PROGRAMA: Jedinice lokalne samouprave 
 
 
 

d) Aktivnosti na jačanju institucionalnih kapaciteta Centra 

 
 

21. Djelatnici MPC će kontinuirano polaziti obrazovne i edukativne programe, seminare i 
savjetovanja u cilju stručnog obrazovanja. Prisustvovati stručnim sastancima i 
sastancima strukovnih udruga  
NOSITELJ PROGRAMA: MINPO,  HAMAG, HBOR,  
VRIJEME: po potrebi 

 
 

22. Djelatnici MPC će sudjelovati na redovitim radionicama za održavanje licence kao 
voditelji javne nabave 
NOSITELJ PROGRAMA: MPC 
VRIJEME: tijekom 2016. godine 
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23. Djelatnici MPC koji nemaju licencu za vođenje javne nabave educirat će se za 
polaganje ispita i dobivanja licence za izradu dokumentacije i vođenje javne nabave.  
NOSITELJ PROJEKTA: MPC 
VRIJEME: tijekom 2016. godine 
 

24.  MPC će samostalno ili s partnerima izraditi i kandidirati projekte koji se mogu 
sufinancirati iz sredstava EU fondova. 
NOSITELJ PROJEKTA: MPC 
SURADNICI: partneri 
VRIJEME: tijekom 2016. godine 
 

 
25. MPC će jedanput mjesečno održavati informativno-konzultativni sastanak s 

poduzetnicima „POSLOVNA SRIJEDA“ 
NOSITELJ AKTIVNOSTI:MPC Lra 
VRIJEME: srijeda u mjesecu/2016. 
 

26. Pored gore nabrojanih aktivnosti, MPC će obavljati i druge aktivnosti koje su u cilju 
promoviranja poduzetništva.  
NOSITELJ PROGRAMA: MPC 
SURADNICI NA PROGRAMU: zainteresirane udruge, asocijacije 
VRIJEME: kontinuirano 
 
                                                                                                         DIREKTOR: 
        Valent Poslon, iur., v. r.
   


