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Glavni ciljevi RH 2014.-2020 u 
području zapošljavanja 

• Širenje mjera aktivne politike zapošljavanja  
• Povećanje zapošljavanja mladih 
• Zapošljavanje ranjivih skupina (žene, branitelji, osobe s 

invaliditetom, dugotrajno nezaposleni) 
• Jačanje institucija na tržištu rada 
• Poticanje zapošljavanja kroz društveno poduzetništvo 
 
• Više od 6 milijardi kuna za podršku ostvarenju ovih 

ciljeva  
- od toga 1,1 milijarda kuna u okviru Inicijative za 
zapošljavanje mladih 

 
 
 



Strateški okvir 

• Sporazum o partnerstvu (između RH i Europske komisije) 
predstavlja okvir za korištenje sredstava - usvojen u 
listopadu 2014.  

Provodi se kroz Operativni program „Učinkoviti ljudski 
potencijali 2014.-2020.”  

– usvojen u prosincu 2014. 

• Obuhvaća sredstva Europskog socijalnog fonda i Inicijative 
za zapošljavanje mladih 

 
 



2014.-2020.                                  EU alokacija  
EUR 

HR 
sufinanciranje 

EUR 

Ukupno  
EUR 

Europski socijalni fond (ESF) 
+ Inicijativa za zapošljavanje 
mladih  

1.582.210.217 267.535.252 1.849.745.469 

DOSTUPNA SREDSTVA 



Važno je znati 
• Sredstvima Europskog socijalnog fonda i Inicijative za 

zapošljavanje mladih želimo osigurati dugoročno održive i 
učinkovite ljudske potencijale, osobito mladih  

• Važno nam je maksimalno iskoristiti sredstva tako da 
ulažemo u ona područja koja će osigurati povećanje 
zapošljivosti i socijalne uključenosti u svim krajevima 
Hrvatske  

• U skladu s glavnim ciljevima, odabrali smo investicijske 
prioritete, među kojima su novo zapošljavanje, 
zapošljavanje mladih, aktivno uključivanje radi povećanja 
zapošljivosti, društveno poduzetništvo! 



 
 Tko su glavni korisnici  
i što možemo očekivati od EU fondova? 
 
• Nezaposlene osobe, posebno dugotrajno nezaposleni i 

druge ranjive skupine 
• Poslodavci 
• Institucije na tržištu rada 
• Društveni poduzetnici 
 

 
 



ZA nezaposlene 

• Želite povećati svoju zapošljivost 
• Primjećujete da vaše vještine nisu tražene na tržištu 

rada 
• Iako ste nezaposleni, želite pokrenuti vlastiti posao 
• I još mnogo drugih mogućnosti… 
 



ZA nezaposlene 
Više od 1 milijarde kuna za mjere aktivne politike zapošljavanja: 

• Osposobljavanje i prekvalifikacije u skladu s potrebama tržišta 
rada 

• Potpore za stjecanje radnog iskustva 

• Poseban naglasak na ranjive skupine 

 

600 milijuna kuna za samozapošljavanje: 

• Pokretanje vlastitog posla uz stručnu podršku 

• Naglasak na mlade i žene 

 



ZA poslodavce 

• Želite sačuvati postojeća radna mjesta 
• Želite otvoriti nova radna mjesta 
• Želite ostvariti društveni učinak kroz društveno 

poduzetništvo 
 

150 milijuna kuna za očuvanje radnih mjesta: 
• Potpore poslodavcima suočenima s problemima/viškom 

radnika 
• Potpore za osposobljavanje i obrazovanje radnika 

 



ZA mlade 
Preko 1,5 milijardi kuna ciljano za: 

• Osposobljavanje i usavršavanje vještina 

• Prvo zaposlenje za stjecanje radnog iskustva 

• Samozapošljavanje  

• Stipendiranje i subvencije za naukovanje 
 
Garancija za mlade 
Osobama do 30 godina starosti bit će ponuđen posao, 
naukovanje, vježbeništvo, odnosno pripravništvo ili nastavak 
obrazovanja 
  



ZA ranjive skupine 
• Više od 350 milijuna kuna za aktivaciju ranjivih skupina – 
- priprema za aktivne mjere politike zapošljavanja:   
psihosocijalna podrška, usluge mentorstva, savjetovanje, 
osposobljavanje za poboljšanje radnih navika, kompetencija i 
socijalnih vještina 
- volontiranje i usvajanje novih vještina kroz volonterske 

programe  
 
• Više od 280 milijuna za poticanje društvenog poduzetništva – 

zapošljavanje ranjivih skupina (socijalno uključivanje) 
 

 



Hvala na pozornosti! 

Zagreb, 14. travnja 2015. 

Ulaganje u budućnost    
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