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Izvješće o stanju gospodarstva Krapinsko-zagorske županije i ulozi
Županije

PRAVNI TEMELJ:

Članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 11/06 - pročišćeni
tekst i 14/09).

NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:

Županijska skupština

PREDLAGATELJ:

Upravni odjel za gospodarstvo i turizam

IZVJESTITELJ:

Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i turizam

OBRAZLOŽENJE:
Na 6. sjednici Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije održanoj dana 15. travnja
2010. godine, pod točkom 15. dnevnog reda „Pitanja i prijedlozi“, zamjenik župana gosp.
Anđelko Ferek-Jambrek ukratko je izvijestio o stanju u gospodarstvu. U raspravu se uključio
član Županijske skupštine gosp. Franjo Novački, te je zajednički konstatirano da se navedena
tema uvrsti u dnevni red slijedeće sjednice Županijske skupštine.
Obzirom na iznijeto, navedena tema biti će predmetom rasprave na idućoj sjednici Županijske
skupštine predviđenoj za 05. srpnja 2010. godine.
U realizaciji navedenog angažirali smo naše partnere s kojima kontinuirano i uspješno
surađujemo. Radi se o Hrvatskoj gospodarskoj komori – Županijskoj komori Krapina,
Obrtničkoj komori Krapinsko-zagorske županije i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje –
Područnoj službi Krapina. Svaki od njih, u okviru svoje nadležnosti, napravio je analizu
gospodarske situacije u KZŽ. Na taj su način od strane najkompetentnijih institucija prikazani
bitni elementi gospodarskih kretanja. Budući da njihove analize detaljno pokazuju situaciju u
KZŽ, u baznom materijalu izrađenom ispred KZŽ dajemo uvodnu riječ i kratak opći osvrt na
gospodarska kretanja u KZŽ. U dijelu Izvješća koje se odnosi na ulogu Županije dajemo
detaljan prikaz značajnijih mjera koje KZŽ poduzima kao potporu gospodarstvu.
Izvješće o stanju gospdarstava i uloga županije izrađeni ispred Upravnog odjela za
gospodarstvo i turizam te materijali izrađeni od starne gore navedenih partnera, nalaze se u
prilogu.

Temeljem svega do sada iznijetog predlaže se Županu Krapinsko-zagorske županije da donese
Zaključak u tekstu kao u prilogu.
OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:
Provedba prijedloga ovog Zaključka ne iziskuje angažman dodatnih sredstava.
Pročelnik
Igor Cigula

Prilog:
‐ Izvješće o stanju gospodarstva i ulozi Županije
‐ Prijedlog Zaključka.

KLASA: 302-01/10-01/01
URBROJ: 2140/01-09-10-2
Krapina, 23. lipnja 2010.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvješće o stanju gospodarstva Krapinsko-zagorske
županije i ulozi Županije
Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinskozagorske županije» broj 13/01, 05/06, 11/06 – pročišćeni tekst i 14/09.) župan Krapinskozagorske županije dana 23. srpnja 2010. godine donosi
Z A K LJ U Č A K
1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju gospodarstva Krapinskozagorske županije i ulozi Županije.
2. Izvješće o stanju gospodarstva Krapinsko-zagorske županije i ulozi Županije s
Prijedlogom zaključka upućuje se Županijskoj skupštini na razmatranje.
3. Za izvjestitelje po ovoj točci dnevnoga reda zadužuju se: Anđelko Ferek-Jambrek,
zamjenik župana; Sanja Mihovilić, poslovna tajnica Hrvatske gospodarske komore –
Županijske komore Krapina; Dragutin Ranogajec, predsjednik Obrtničke komore
Krapinsko-zagorske županije i Mirjana Jurman, pročelnica Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje – Područne službe Krapina.

ŽUPAN
mr. sc. Siniša Hajdaš Dončić

Dostaviti:
1. Županijska skupština,
2. Upravni odjel za gospodarstvo i turizam,
3. Za zbirku isprava,
4. Pismohrana.

KLASA: 302-01/10-01/01
URBROJ: 2140/01-09-10-3
Krapina, 05. srpnja 2010.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinskozagorske županije”, broj 13/01, 5/06, 11/06-pročišćeni tekst i 14/09) Županijska skupština
Krapinsko-zagorske županije na 7. sjednici održanoj dana 05. srpnja 2010. godine donijela je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju gospodarstva Krapinsko-zagorske
županije i ulozi Županije

1. Prihvaća se Izvješće o stanju gospodarstva Krapinsko-zagorske županije i ulozi Županije.
2. Izvješće se nalazi u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Višeslav Ćuk, dr. med.

Dostaviti:
1. Upravni odjel za gospodarstvo i turizam, ovdje,
2. Za zbirku isprava,
3. Za prilog zapisniku,
4. Pismohrana.

IZVJEŠĆE
O STANJU GOSPODARSTVA I ULOZI ŽUPANIJE

SJEDNICA SKUPŠTINE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

KRAPINA, lipanj 2010. g.

Sjednica Skupštine Krapinsko‐zagorske županije
UVOD
U ovome materijalu dajemo pregled stanja gospodarstva u Krapinsko-zagorskoj županiji te
pregled mjera koje Županija provodi kao potporu gospodarstvu.
U realizaciji ovog Izvješća angažirali smo naše partnere s kojima kontinuirano i uspješno
surađujemo. Radi se o Hrvatskoj gospodarskoj komori – Županijskoj komori Krapina,
Obrtničkoj komori Krapinsko-zagorske županije i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje –
Područnoj službi Krapina.
Svaki od njih, u okviru svoje nadležnosti, napravio je analizu gospodarske situacije u KZŽ.
Na taj su način od strane najkompetentnijih institucija prikazani bitni elementi gospodarskih
kretanja.
Njihovi materijali nalaze se u prilogu ovog Izvješća i čine njegov sastavni dio.
Budući da priloženi dokumenti detaljno obrađuju situaciju u KZŽ, u ovome baznom materijalu
odrađenom ispred KZŽ dajemo uvodnu riječ i kratak opći osvrt na gospodarska kretanja u
KZŽ. U dijelu Izvješća koje se odnosi na ulogu Županije dajemo detaljan prikaz značajnijih
mjera koje KZŽ poduzima kao potporu gospodarstvu.
Kao što je navedeno, u nastavku slijedi kratak osvrt na zbivanja u gospodarstvu.

GOSPODARSKA KRETANJA
Krapinsko-zagorska Županija, mjerena iznosom BDP-a po stanovniku, spada među
gospodarski srednje razvijena područja u Republici Hrvatskoj. Prema podacima DZS-a
(2007. g.), od 21 jedinice regionalne samouprave KZŽ zauzima 15. mjesto. Međutim, taj
pokazatelj treba gledati u širem smislu, tj. na način da je veoma mala razlika u BDP-u po
stanovniku između KZŽ i još 5 jedinica lokalne samouprave. Tako, bruto društveni proizvod
po stanovniku iznosi 52,4 tis. kn što je za 26% manje od RH prosjeka koji iznosi 70,8 tis. kn.
Što se tiče same strukture gospodarstva Krapinsko-zagorske županije, najveći udio pripada
prerađivačkoj industriji, zatim trgovini pa graditeljstvu.
Slika br. 1. Struktura gospodarstva KZŽ prema mjestu nastanka prihoda
Djel. pružanja
smještaja 1,6%

Ostalo 13,0%

Prerađivačka ind.
39,2%

Prijevoz 5,1%

Građevinarstvo
15,5%
Trgovina 25,6%
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Slika br. 2. Struktura gospodarstva KZŽ prema broju zaposlenih
Ostalo 13,5%
Djel. pružanja
smještaja 3,3%

Prerađivačka ind.
46,3%

Prijevoz 4,6%

Građevinarstvo
16,0%
Trgovina 16,3%

Slika br. 3. Usporedba strukture gospodarstva KZŽ (prema prihodu i broju zaposlenih)
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udio u ukupnim prihodima KZŽ

Udio u ukupnoj zaposlenosti KZŽ

Upravo takva struktura gospodarstva, koju s jedne strane karakterizira visok intenzitet rada,
a s druge strane nizak dohodak, uvjetuje i stupanj razvoja Krapinsko-zagorske županije.
Dominira malo i srednje poduzetništvo (gotovo 97% registriranih subjekata). Međutim,
financijska i gospodarska snaga nalazi se kod velikih poduzeća koja su generator razvoja,
tako da samo deset najvećih tvrtki u KZŽ ostvaruje 1/5 ukupnih prihoda. Prošle godine su u
KZŽ bila registrirana 4333 poslovna subjekta (1263 tvrtke i 3070 obrta, pri čemu moramo
istaknuti da su tijekom 2009. g. s radom prestala čak 222 obrta, dok je broj tvrtki porastao za
50). Na području Županije aktivno je 14 poslovnih zona koje, a 17 ih je još u planu.
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Prošle godine, gospodarstvo KZŽ ostvarilo je ukupan prihod od 10,1 mlrd. kn što je za 10,3%
manje u odnosu na prethodnu godinu i predstavlja 1,6% ukupnog prihoda Republike
Hrvatske. Pri tome udio izvoza iznosi 19,9% što je i u apsolutnom iznosu, a posebno u
relativnom više u odnosu na prethodnu godinu. Pri tome je ostvaren i vanjskotrgovinski suficit
od 525 tis. kn, dok je prethodne, 2008. g. isti iznosio 57 tis. kn. Po udjelu izvoza u ukupnim
prihodima KZŽ je jedna od uspješnijih županija na državnoj razni. Naime, na nivou države
udio izvoza iznosi 13,2% te bilježi pad uz negativan vanjskotrgovinski saldo.
Što se tiče rezultata poslovanja, gospodarstvo KZŽ prošle godine ostvarilo je dobit od 299
mln. kn što je za 10% više u odnosu na prethodnu godinu. Navedeni rast je prvenstveno
posljedica izrazitog pada investicija od 50,2%.
Gospodarstvo KZŽ opterećeno je sve izrazitijom nelikvidnošću. Tvrtke postaju insolventne,
obveze rastu brže od potraživanja, tako da je preko 400 žiro računa poslovnih subjekata u
blokadi, u ukupnom iznosu od 321 mln. kn. Smanjena kreditna aktivnost poslovnih banaka
prema gospodarstvu nije išla u prilog rješavanju tog problema.
Broj zaposlenih u gospodarstvu KZŽ je također smanjen. S 26990 u 2008. na 25860
zaposlenih u 2009. g. ili za 4,2%. Prosječna neto plaća iznosi 3.890,00 kn što je za 104,00
kn više u odnosu na prethodnu, 2008. g., ali ipak još uvijek za značajnih 19,2% manje od RH
prosjeka. Doprinos tome je i niski udio zaposlenih osoba s višim stupnjem obrazovanja
(svega 4,6% - VŠS i VSS).
Prethodno iznijeti negativni pokazatelji (pad prihoda, proizvodnje, investicija, zaposlenosti te
rast nelikvidnosti) prvenstveno su posljedica negativnih učinaka sve prisutne gospodarske
krize.

UTJECAJ GOSPODARSKE KRIZE
Dakle, kao i veći dio svjetskih ekonomija, tako i Republika Hrvatska i Krapinsko-zagorska
županija nisu izolirane od negativnih posljedica krize u gotovo svim gospodarskim sektorima.
Tu podrazumijevamo pad potražnje, što rezultira smanjenjem proizvodnje i zatvaranjem
radnih mjesta. Navedeno smanjuje kupovnu moć. Uz objektivan pad kupovne moći, sama
pojava gospodarske krize čini dodatan psihološki pritisak na ograničavanje rasta potrošnje.
Naime, događa se i paradoks štednje, što znači da akumulirana sredstva i eventualna tekuća
raspoloživa novčana sredstva u privatnom sektoru (posebice stanovništvo, a manje
gospodarstvo) ne služe kao generator razvoja, već se akumuliraju u obliku štednje banaka iz
čega se financira deficit državnog proračuna. To dovodi do visoke cijene kapitala i samim
time do izostanka novih investicija.
Budući da su Vlade većine ekonomski razvijenih zemalja intervenirale sa znatnim
proračunskim sredstvima s ciljem održavanja gospodarskog sustava, počeli su se nazirati
plodovi takvih poteza. Naime, nova količina novčane mase dovela je do značajnog pada
kamatnih stopa što je potaknulo potrošnju. Stoga spomenuta gospodarstva bilježe znakove
oporavka i izlaska iz krize.
Kako je u Hrvatskoj svjetska gospodarska kriza prisutna u kombinaciji s već i od ranije
postojećom domaćom krizom, očekivani izlazak iz iste biti će teži i dugotrajniji. Tu
podrazumijevamo visoki udio vanjskog duga u BDP-u (gotovo 100% - kao posljedica veće
potrošnje od proizvodnje). Stupanj zaduženosti je u doba gospodarske krize još i povećan
zbog pada BDP-a i istovremenog rasta inozemnog duga. Međutim, obzirom na naš
ekonomski obujam, naš oporavak je usko vezan na razvoj svjetske ekonomije. Naš opravak
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će biti nešto sporiji i skuplji u odnosu na regiju iz razloga što se otezalo s mogućim
intervencijama Države (fiskalna politika, korekcije proračuna i sl.), a kada su i donijete nisu
polučile očekivane rezultate.
Veliki problem koji produbljuje krizu je spomenuta sve veća nelikvidnost tržišta, gdje bi
značajniju uloga trebale odigrati državne institucije. Rješavanju tog problema ne pogoduje ni
izrazito smanjena kreditna aktivnost poslovnih banaka koje glavninu kredita usmjeravaju
prema Državi, a ne prema realnom sektoru. Kontrakcija kredita će zasigurno potrajati dulje
od očekivanog. Naime, obzirom na visoki udio vanjskog duga u BDP-u RH, poduzetnici će
sve teže dolaziti do kapitala. Slijedom toga, zbog nedostatka kapitala, moguće je u
narednom razdoblju očekivati i daljnju stagnaciju domaćih investicija kao oslonca
dugoročnog razvoja, odnosno nerealno je očekivati takav investicijski ciklus kakav je bio
prethodnih godina. Slično je i sa stranim ulagačima koje će trebati uvjeriti da se ulaganjem u
RH ne ugrožavaju njihovi plasmani, tj. da će vratiti uloženo.
Kao što smo već istaknuli, iznijeti podaci i dalje rezultiraju smanjenjem raspoloživog dohotka
te padom potrošnje (osobne i investicijske), što u konačnici još i produbljuje krizu. Nažalost,
mnoge analize pokazuju da u pojedinim sektorima krizna još nije dodirnula dno
(građevinarstvo, koje je po nekim analitičarima ionako bilo predimenzionirano prethodnih
godina).
Ono što je povoljnije u KZŽ u odnosu na ostatak RH jest već spomenuti udio izvoza u
ukupnim prihodima (KZŽ – 19,9%, RH – 13,2%). Tako će na naš oporavak zasigurno utjecati
i situacija u okruženju, a gdje su vidljivi prvi znakovi izlaska iz krize. U tom smislu možemo
očekivati stagnaciju krize odnosno brži oporavak od nekih drugih područja u RH. Doprinos
oporavku bit će i investicijska aktivnost iz prethodnih godina te mjere za ublažavanje krize.
Najučinkovitiji put izlaza iz krize je rast proizvodnje i usluga namijenjenih izvozu. Dosadašnji
rast koji se većim dijelom oslanjao na domaću potrošnju, pokazao se dugoročno neodrživim.
Stoga bi zadaća svih dionika u našem društvu trebala biti stvaranje preduvjeta za rast
izvozno orijentirane proizvodnje i usluga.

ULOGA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE U POTPORI GOSPODARSTVU
Krapinsko-zagorska županije, kao institucija, kontinuirano provodi mjere potpore malim i
srednjim poduzetnicima.
Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva jedan je od strateških ciljeva Krapinskozagorske županije. Kao jedna od najznačajnijih mjera u tom segmentu izdvaja se stvaranje
povoljnijeg financijskog okruženja za malo gospodarstvo putem kvalitetne financijske
podrške (povoljnije kamatne stope u odnosu na tržišne, duži rokovi otplate kredita i dr.). Kako
bi se poduzetnicima na području Županije omogućilo lakši pristup financiranju i povoljniji
uvjeti kreditiranja razvojnih projekata, Županija samostalno ili u suradnji s Ministarstvom
gospodarstva, rada i poduzetništva te jedinicama lokalne samouprave od 1997. godine
provodi tzv. poticajne kreditne linije. Tu prvenstveno podrazumijevamo subvencioniranje
kamate na kredite odobrene preko poslovnih banaka.
U narednoj tabeli ćemo prikazati učinke takvih mjera kroz posljednjih 5 godina.
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Tabela br. 1 Učinci poticajnih mjera
Godina

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

81

93

93

68

49

62,6

103,2

82,7

45,7

32,0

1,1

3,0

4,6

4,8

4,9

Nezaposleni

6058

5480

4364

4205

6036

Prosječna plaća*

3.632

3.827

4.086

4.367

34,2

38,6

44,4

50,4

kom.

Krediti

mln. kn
Subvencija (mln. kn)

Izvorni prihodi (mln. kn):

47,5

*uključeno cjelokupan sustav (gospodarstvo, javni sektor, financijski sektor i dr.)
Podaci iz prethodne tabele jasno pokazuju na pozitivne efekte opisanih aktivnosti vezanih uz
poticanje malog i srednjeg poduzetništva (izuzev 2009.g. koja je pod utjecajem svjetske
gospodarske krize). Raste zaposlenost, čime se kroz porez na dohodak vraćaju sva sredstva
uložena u subvenciju, te se i osiguravaju dodatna sredstva za nove programe. Uz pozitivan
financijski efekt, važna je i socijalna komponenta (pad nezaposlenosti, zadovoljnija
populacija).
U nastavku iznosimo aktivnosti koje je u posljednjih godinu dana poduzela KZŽ u cilju
potpore gospodarstvu, tj. malom i srednjem poduzetništvu.
Neke od najznačajnijih aktivnosti u tom segmentu su:
¾ Kreditiranje obrtnih sredstava
¾ Kreditiranje razvojnih projekata
¾ Bespovratne potpore tradicionalnim potporama
Kreditiranje obrtnih sredstava
U suradnji s poslovnim bankama, tijekom druge polovice prošle i početkom ove godine,
realizirano je 36 kredita u ukupnom iznosu od 25,7 mln. kn.
Karakteristike navedenih kredita:
¾ namjena: financiranje tekućeg poslovanja,
¾ rok otplate: do 18 mjeseci,
¾ subvencija kamate: 50%, pri čemu kamata za krajnjeg korisnika nije viša od 5,0%
(ovisno o poslovnoj banci),
¾ ukupan iznos subvencije: cca. 1,0 mln. kn.
Opisani model kreditiranja uveden je kao mjera za ublažavanje gospodarske krize i
nelikvidnosti gospodarstva.
Kreditiranje razvojnih projekta
Riječ se o mjerama koje se poduzimaju u cilju oživljavanja i poticanja razvojnih projekata i
gospodarskih aktivnosti na području KZŽ kroz subvencioniranje kamata na poduzetničke
kredite malom i srednjem poduzetništvu.
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Radi se o dva modela subvencije kamata:
1. Razvoj malog gospodarstva
Natječaj za subvenciju kamate po ovom modelu otvoren je od 30. travnja ove godine. Riječ je
o kreditiranju značajnijih investicijskih projekata. Tijekom ovog mjeseca održana je prva
sjednica povjerenstva za provedbu natječaja gdje je pozitivno ocijenjeno 15 zahtjeva za
poduzetničke kredite u ukupnom iznosu od 32,9 mln. kn (8 zahtjeva u ukupnom iznosu od
21,6 mln. kn je negativno ocijenjeno). Radi se o kreditima namijenjenim prvenstveno
proizvodnim djelatnostima. Uz zadržavanje postojeće zaposlenosti, realizacijom navedenog
iznos kredita, predviđeno je otvaranje novih 57 radnih mjesta. Pozitivno riješeni zahtjevi su u
obradi kod poslovnih banaka.
Osnovne karakteristike navedenog modela kreditiranja su:
¾ namjena: ulaganja u gospodarske objekte i opremu, tj. u osnovna sredstva za
poslovanje te za obrtna sredstva u funkciji navedenog ulaganja do 30% od iznosa
kredita,
¾ subvencija: do 4,0 p.p. od redovne kamatne stope (kamatna stopa za krajnjeg
korisnika trenutno iznosi od 3,2 do 4,0% - ovisno o poslovnoj banci),
¾ iznos: 200.000,00 – 5.000.000,00 kn,
¾ rok povrata: do 10 godina,
¾ kreditni potencijal: 40.000.000,00 kn.
2. Mikro krediti
I natječaj za subvenciju kamate po ovom modelu je također otvoren od 30. travnja ove
godine. Radi se od kreditiranju manjih investicijskih projekata i obrtnih sredstava. Tijekom
ovog mjeseca održana je prva sjednica povjerenstva za provedbu natječaja gdje je pozitivno
ocijenjeno 6 zahtjeva za poduzetničke kredite u ukupnom iznosu od 0,8 mln. kn (5 zahtjeva u
ukupnom iznosu od 0,7 mln. kn je negativno ocijenjeno). Pozitivno riješeni zahtjevi su u
obradi kod poslovnih banaka.
Osnovne karakteristike navedenog modela kreditiranja su:
¾ namjena: ulaganja u gospodarske objekte i opremu, tj. u osnovna sredstva za
poslovanje te za obrtna sredstva u iznosu do 100.000,00 kn,
¾ subvencija: do 3,0 p.p. od redovne kamatne stope (kamatna stopa za krajnjeg
korisnika trenutno iznosi od 4,2 do 5,0% - ovisno o poslovnoj banci),
¾ iznos: 35.000,00 – 200.000,00 kn,
¾ rok povrata: do 5 godina,
¾ kreditni potencijal: 10.000.000,00 kn.
Sredstva za provođenje navedenih mjera, tj. za subvenciju kamata osigurana su u proračunu
KZŽ. U subvencioniranje kamate, uz Županiju se uključuju Ministarstvo gospodarstva, rada i
poduzetništva te jedinice lokalne samouprave.
Tako je ukupno u proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2010. godinu predviđeno 5,5
mln. kn za subvenciju kamata malom i srednjem poduzetništvu (kamate po kreditima koji će
se odobriti tijekom 2010. g. i po ranije odobrenim kreditima iz kreditnih linija od 2004. g. na
ovamo).
Program bespovratnih potpore tradicionalnim obrtima
Već unatrag nekoliko godina, počevši od 2005., kontinuirano se provodi navedeni Program.
Direktno su dodjeljuju bespovratna sredstva tradicionalnim obrtima s područja naše Županije.
Radi se o zanatima koji izumiru, tj. obrtima koji proizvode tradicionalne proizvode na stari i
tradicionalan način.
Cilj Programa je održati na životu, tj. u radu ionako rijetke autohtone i tradicijske obrte te
načine rada sa starim tehnologijama. S druge strane, takvi obrti obogaćuju turističku ponudu
naše Županije.
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Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi do 5,0 tis. kn. Tako je krajem prošle godine 21
korisniku dodijeljeno ukupno 90 tis. kn.
Iako se radi o razmjerno niskim iznosima potpore, možemo konstatirati da postižu svoj cilj.
Tako su sa stanjem na 31.12.2009. godine u KZŽ bila registrirana 43 tradicionalna obrta, što
je za 5 obrta više u odnosu na 31.12.2008. godine.
I u Proračunu za 2010. g su također osigurana sredstva za provođenje navedenog Programa
(provedba slijedi, kao i do sada, u drugoj polovici godine).
Uz navedena tri najznačajnija oblika potpora malom i srednjem poduzetništvu, Krapinskozagorska županija kontinuirano sudjeluje u realizaciji još nekoliko manjih, ali također bitnih
projekta za razvoj gospodarstva (sufinanciranje sajma poslova i gospodarskog zbora,
sufinanciranje klastera i kapitalnih ulaganja, sufinanciranje prezentacije obrtničkih zanimanja
u osnovnim školama).
Ovdje svakako moramo istaknuti i sufinanciranje Zagorske razvojne agencije s iznosom od
975,0 tis. kn. Zagorska razvojna agencija kao operativno tijelo Krapinsko-zagorske županije i
potporna institucija gospodarstvu ima u tom smislu prvenstveno slijedeće zadaće:
¾ osigurati pristup lokalnom garantnom fondu,
¾ izrada poslovnih planova,
¾ pomoć kod prijave projekata na natječaje,
¾ organizacija edukativnih radionica,
¾ savjetodavna funkcija poduzetnicima.
Uz pružanje financijskih potpora malom i srednjem poduzetništvu, KZŽ surađuje i s ostalim
jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u cilju pružanja što kvalitetnije
usluge i što kvalitetnijih programa svojim poduzetnicima. Moramo spomenuti vrlo kvalitetnu
suradnju s HGK, HOK i HZZ. Isto tako, nezaobilazna uloga Županije je i svakodnevna
direktna komunikacija s poduzetnicima (savjetodavna uloga, pružanje potpore pred drugim
institucijama i sl.).
Uz navedene direktne financijske potpore SME sektoru, ističemo i program energetske
učinkovitosti kojeg od druge polovice prošle godine provodi Krapinsko-zagorska županija.
Radi se o poticanju korištenja energije dobivene iz obnovljivih izvora kao što su solarni
kolektori, kotlovi na pelete i geotermalne dizalice topline. Poticajna sredstva namijenjena su
fizičkim osobama. Međutim, indirektno završavaju u gospodarstvu, tj. kod poduzetnika koji se
bave ugradnjom navedenih sustava. Za tu namjenu je unutar Upravnog odjela za
gospodarstvo i turizam u proračunu KZŽ za 2010. g. planirano 800,0 tis. kn.
Proračun Upravnog odjela za gospodarstvo i turizam za 2010. g. za provedbu opisanih
aktivnosti iznosi 8,2 mln. kn što je, unatoč smanjenju kompletnog Proračuna Županije, za
15% više u odnosu na 2009. g.. Navedeni iznos od 8,2 mln. kn umanjen za regrese od
Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva te jedinica lokalne samouprave i Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost čini cca. 11% planiranih izvornih prihoda Županije u
2010. g.
Kao što smo naveli na samom početku ovog Izvješća, sastavni dio istog čine i priloženi
materijali izrađeni od strane Hrvatske gospodarske komore – županijske komore Krapina,
Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje –
Područne službe Krapina.
pročelnik Upravnog odjela za
gospodarstvo i turizam

zamjenik Župana za gospodarstvo
Anđelko Ferek-Jambrek, dipl. ing.
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Igor Cigula, dipl. oec.
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