
Na temelju članka 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije («Službeni glasnik 

Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/09,07/10,10/10 i 02/13), te glave III. Programa 

cjeloživotnog obrazovanja 2014.-2017. („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, 

broj 1/14), Župan Splitsko-dalmatinske županije 14. ožujka 2014., donio je 

 

 

PRAVILNIK 

za provedbu Programa cjeloživotnog obrazovanja (2014-2017) 

 

Članak 1. 

 

Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji i mjerila, kao i postupak dodjele sredstava 

potpore programima cjeloživotnog obrazovanja iz Proračuna Splitsko - dalmatinske županije 

za period od 2014 do 2017 godine,  na Razdjelu 08 – Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak 

i europske integracije.  

 

Članak 2. 

 

 Program će se realizirati kroz slijedeće tri (3) mjere: 

 

Mjera 1.  Sufinanciranje potpornih institucija (poticanje osnivanja i rada potpornih 

institucija: poduzetnički inkubatori i poduzetnički centri) 

Mjera 2.  Sufinanciranje međunarodnih konferencija i stručnih skupova na temu ključnih 

suvremenih tehnologija 

Mjera 3.  Lokalno partnerstvo za zapošljavanje 

 

Mjera 1. Sufinanciranje potpornih institucija (poticanje osnivanja i rada potpornih 

institucija: poduzetnički inkubatori i poduzetnički centri) 

 

Članak 3. 

 

Ovom mjerom sufinancirat će se:  

 osnutak poduzetničkog centra i/ili poduzetničkog inkubatora 

 pružanje informacija od važnosti za poduzetnike 

 obavljanje konzultantskih usluga i usluga savjetovanja za poduzetnike 

 izobrazba poduzetnika i onih koji to namjeravaju postati putem seminara i radionica 

 posredovanje u programima kreditiranja 

 izrada poslovnih planova i investicijskih projekata 

 priprema organizacija i provođenje sajmova  

 istraživanje tržišta i promocija 

 aktivnosti Centra po principu "one-stop-shop" 

 pružanje inkubacijske potpore poduzetnicima s područja visokih tehnologija i drugima 

 poticanje suradnje poduzetnika sa znanstveno-istraživačkim institucijama te transfera 

tehnologije i znanja 

 poticanje komercijalizacije istraživanja 

 subvencionirani zakup poslovnog prostora 

 besplatan brzi Internet pristup 

 računovodstvene i pravne usluge 

 administrativne usluge. 
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Članak 4. 

 

Financiranje ove Mjere osigurat će se iz slijedećih izvora: 

   Splitsko-dalmatinska županija do 50.000 kuna za potporu osnivanja i rada 

poduzetničkog centra odnosno poduzetničkog inkubatora. 

 Općinski/gradski proračun na čijem se području provodi projekt  prema mogućnostima 

 Drugi subjekti (obrti, trgovačka društva, savezi,..) 

 Europski programi i fondovi. 

 

Članak 5. 

 

Korisnici sredstava iz ove Mjere mogu biti: 

 su svi gradovi i općine s područja Splitsko-dalmatinske županije koji su sukladno 

svojim razvojnim ciljevima donijeli odluku o osnivanju poduzetničkih potpornih 

institucija  

 poduzetnički centri i/ili poduzetnički inkubatori u nastajanju 

 postojeći poduzetnički centri i/ili poduzetnički inkubatori 

 

 

Mjera 2. Sufinanciranje međunarodnih konferencija i stručnih skupova na temu 

ključnih suvremenih tehnologija 

 

Članak 6. 

 

Ovom mjerom sufinancirat će se:  

 Predstavljanje novih znanstvenih dostignuća gospodarstvu i široj javnosti 

 Prezentacija novih tehnologija i proizvoda 

 Promocija primijenjenih znanosti 

 Povezivanje gospodarstva i znanosti 

 Uključivanje u programe međunarodne suradnje u istraživanju i razvoju 

 

Članak 7. 

 

Sredstva za financiranje ove Mjere osigurat će se iz slijedećih izvora: 

   Splitsko-dalmatinska županija do 30.000 kuna  

   Splitsko-dalmatinska županija do 200.000 kuna za organizaciju tjedna partnerstva s 

ključnim tehnologijskim partnerom 

 Sveučilište i njene članice 

 Drugi subjekti (gospodarska komora, trgovačka društva, savezi,..) 

 Europski fondovi i programi 

 

Članak 8. 

 

      Korisnici ove mjere mogu biti: 

 Općine i gradovi s područja SDŽ 

 Gospodarski subjekti 

 Sveučilišna zajednica 
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Mjera 3.  Lokalno partnerstvo za zapošljavanje 

 

 

Članak 9. 

 

     Ovom mjerom sufinancirat će se: 

 unapređivanje koncepta lokalnog partnerstva 

 kreiranje regionalnih politika zapošljavanja 

 razvoja ljudskih potencijala  

 obuka zaposlenih 

 jačanje kapaciteta potencijalnih prijavitelja za planiranje, izradu i provođenje aktivnih 

mjera za zapošljavanje u sklopu partnerskog pristupa 

 usavršavanje i prekvalifikacija 

 

Članak 10. 

 

     Korisnici sredstava iz ove Mjere mogu biti: 

 Hrvatski zavod za zapošljavanje – Podružnica Split 

 Agencije za zapošljavanje 

Članak 11. 

 

      Sredstva za financiranje ove Mjere osigurat će se iz slijedećih izvora: 

   Splitsko-dalmatinska županija do 30.000 kuna  

 Hrvatski zavod za zapošljavanje 

 gradovi i općine 

 drugi subjekti (gospodarska komora, trgovačka društva) 

 europski programi i fondovi. 

 

Provedba programa 

 

                                                                   Članak 12. 

 

       Za provedbu ovog Programa  osniva se aktom Župana radno tijelo  stručnog naziva 

Povjerenstvo za provedbu Programa cjeloživotnog obrazovanja. 

Povjerenstvo čine tri (3) člana a imenuje ga Župan na prijedlog pročelnika Upravnog odjela 

za gospodarstvo, razvitak i europske integracije.  

 

Članak 13. 

 

       Povjerenstvo obrađuje zaprimljene zahtjeve, analizira ispunjavanje uvjeta iz ovog 

Programa, utvrđuje pravovremenost i potpunost zahtjeva, utvrđuje iznose za potporu 

dostavljenih projekata te ih putem Upravnog odjela za gospodarstvo, razvitak i europske 

integracije dostavlja Županu radi donošenja odluke o odobravanju isplate sredstava. 

Pojedinačna visina potpore usklađuje se s ukupnim raspoloživim sredstvima proračuna, te 

brojem i visinom pristiglih zahtjeva. 
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                                                                     Članak 14. 

 

       Program će se  provodit na temelju Javnog poziva, a na način da se obavijest o objavi 

javnog poziva objavljuje u dnevnom tisku, a tekst Javnog poziva na web stranici Splitsko-

dalmatinske županije: www.dalmacija.hr. 

 

Članak 15. 

 

     Odluku o objavi i sadržaju javnog poziva donosi Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i 

europske integracije. 

      Povjerenstvo, u cilju jasnije provedbe Programa, može donijeti Poslovnik o radu. 

Provedba ovog Programa traje do isteka raspoloživih sredstava. 

 

Članak 16. 

 

Ovaj Pravilnik  stupa na snagu danom  donošenja i isti će se objaviti u „Službenom glasniku 

Splitsko-dalmatinske županije“. 

 

KLASA: 023-05/14-04/03 

URBROJ: 2181/1-05-14-1 

Split, 14. ožujka 2014.  

 

                                                                                               Ž  U  P  A  N 

 

 

 

                   Zlatko Ževrnja, dipl.oec., v.r. 

 
 

http://www.dalmacija.hr/

