
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIŠE OD POLA MILIJUNA EURA ZA PODUPIRANJE 
SLAVONSKOG PODUZETNIČKOG DUHA 
 

Kako pomoći poduzetnicima početnicima da izbjegnu moguće pogrešne 
prve poslovne korake, osobito u ruralnom gospodarstvu? Rješenje nudi 
izgradnja i osnivanje Tehnološko-inovacijskog centra s inkubatorom za 
razvoj ruralnog gospodarstva i poduzetništva u Gradu Pleternici.  

 
Projekt kojim se podupire slavonski poduzetnički duh većim je dijelom, s više od pola 
milijuna eura, financirala Europska unija u sklopu Operativnog programa za regionalnu 
konkurentnost. Na taj način pružena je nova prilika Požeško-slavonskoj županiji i njezinom 
partneru, Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, da vlastitim znanjem potaknu poduzetnički 
duh potencijalnih i postojećih ruralnih poduzetnika.  

 

Edukacija, inovacija i suvremena tehnologija tri su glavne smjernice u radu budućeg 
Tehnološko-inovacijskog centra s inkubatorom za razvoj ruralnog gospodarstva i 
poduzetništva u Gradu Pleternici, koji bi s radom trebao započeti u lipnju 2012. godine. Sa 
75 posto nepovratnih novčanih sredstava iz programa IPA od ukupne vrijednosti projekta, 
od čega je Grad Pleternica izdvojila više od 200.000 eura, Centar bi trebao bitno 
unaprijediti konkurentnost lokalnog gospodarstva. Drugim riječima, na tisuću četvornih 
metara izgradit će se suvremeni poslovni objekt dostupan novim poduzetnicima, čija će 
glavna funkcija biti educiranje početnika o ruralnoj ekonomiji, pružanje različitih poslovnih 
usluga, od dizajna, pravne pomoći do financijskog savjetovanja, te transfera znanstveno 
utemeljenog znanja vrhunskih stručnjaka na postojeće i potencijalne poduzetnike.  

 

Krajnji je cilj kreiranje inovativnog poslovnog duha kod novih poduzetnika, transformiranje 
stagnirajućih poduzeća u rastuća te ono najvažnije – novim znanjima, kvalitetnom 
podrškom i optimizmom stvoriti nova radna mjesta, osobito u malom i srednjem 
poduzetništvu. 

 

Navedenim će ciljevima od velike pomoći biti potpuno opremljena konferencijska dvorana 
za sastanke, a u planu je, u roku dvije godine nakon otvaranja Centra, i organiziranje 
edukativnih radionica s najsuvremenijim aktualnim temama iz područja ruralne ekonomije. 
Za potencijalne poduzetnike posebno je zanimljivo upoznavanje s već postojećom, dobrom 
praksom suradnje znanstvenih institucija i gospodarstva u ruralnim područjima Njemačke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Projekt koordinira 
Ministarstvo 

regionalnog razvoja, 
šumarstva i vodnog 
gospodarstva 

 
Kontakt osoba: 
nevio.srzic@mrrsvg.hr 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

Projekt 

NAZIV  TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKI CENTAR S 
INKUBATOROM ZA RAZVOJ RURALNOG 
GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA 

PROGRAM  IPA IIIC – OPERATIVNI PROGRAM  ZA 
REGIONALNU KONKURENTNOST 2007-2011 

PRIORITET  1 Unaprjeđenje razvojnog potencijala slabije 
razvijenih područja 

MJERA  1.1 Poslovna infrastruktura 

VRIJEDNOST  830.865,70 EUR  

KORISNIK   Grad Pleternica 

ODGOVORNO TIJELO   Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i 
vodnog gospodarstva 

PROVODI   Središnja agencija za financiranje i ugovaranje 

KONTAKT   nevio.srzic@mrrsvg.hr  

MJESTO PROVEDBE   Pleternica, Požeško-slavonska županija  

 
Svrha 

CILJEVI  - unaprjeđenje konkurentnosti lokalnog 
gospodarstva poticanjem inovacije i korištenja 
suvremene tehnologije 
- pomoć u kreiranju novih radnih mjesta u malim i 
srednjim poduzećima te u transformaciji poduzeća iz 
stagnacije u rast 
- stvaranje čvrste i operativne potporne 
infrastrukture 
- kreiranje poduzetničkog inkubatora za uspješne 
start-upove i ciljano usmjeravanje poslovnih usluga 

OČEKIVANI REZULTATI  - izgradnja suvremenog poslovnog objekta za 
poduzetnike početnike 
- dva zaposlena stručna djelatnika i pružanje 50 
različitih poslovnih usluga 
- osam edukativnih radionica o ruralnoj ekonomiji za 
lokalne poduzetnike 
- razmjena znanja kroz prezentacije na temu dobre 
prakse 

GLAVNE AKTIVNOSTI  - izgradnja i opremanje Centra 
- obučavanje i osposobljavanje poduzetnika 
- upravljanje i koordiniranje projektom 
- plan komunikacije i promocije 

KRAJNJI KORISNICI  - javna tijela 
- ruralni klasteri, korporacije, organizacije 
- škole, fakulteti 
- malo i srednje poduzetništvo Požeško-slavonske 
županije  
- poljoprivrednici/agroturizam 


