
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20); 

članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 

04/13,16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18, 10/20 i 6/21), Župan Istarske županije dana 21. rujna 

2022. godine donosi 

 

 
ZAKLJUČAK  

o prihvaćanju Programa poticanja digitalne transformacije MSP-a i razvoja IKT 
sektora u Istarskoj županiji u 2022. godini i objavi Javnog poziva za dodjelu 

potpora male vrijednosti za poticanje digitalne transformacije MSP-a u 
Istarskoj županiji – 2022. godina i Javnog poziva za dodjelu potpora za 

poticanje konkurentnosti i razvoja IKT sektora u Istarskoj županiji u 2022 
godini 

 
 

Članak 1. 
 

Istarska županija, Upravni odjel za gospodarstvo dodjeljuje nepovratne potpore 
poduzetnicima u cilju poticanja digitalne transformacije MSP i razvoja IKT sektora. 
 
Financijska sredstva dodjeljuju se kroz provedbu sljedećih Javnih poziva i mjera, sukladno 
predviđenim proračunskim sredstvima za tekuću godinu: 
 

o Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje digitalne transformacije 
MSP-a u Istarskoj županiji u 2022. godini 

 Digitalizacija poslovanja poslovnog subjekta 
 Uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja za jačanje digitalizacije 

poslovanja 
 Jačanje digitalnih vještina zaposlenika 

 
o Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje konkurentnosti i razvoja IKT sektora u 

2022. godini 
 Sufinanciranje istraživanja i razvoja novih IKT proizvoda/usluga 
 Sufinanciranje daljnjeg rasta i razvoja postojećih IKT proizvoda/usluga 
 Edukacija i automatizacija poslovnih procesa u IKT sektoru 
 Potpore novoosnovanim tvrtkama u IKT sektoru 
 Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje 

 
Članak 2. 

 
Donosi se Program poticanja digitalne transformacije MSP-a i razvoja IKT sektora u Istarskoj 
županiji u 2022. godini (u daljnjem tekstu: Program) koji čini sastavni dio ovog Zaključka. 
 
 

Članak 3. 
 
Donose se tekstovi Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje digitalne 
transformacije MSP-a u Istarskoj županiji – 2022. godina i Javnog poziva za dodjelu potpora 
za poticanje konkurentnosti i razvoja IKT sektora u Istarskoj županiji u 2022. godini, koji čine 
sastavni dio ovog Zaključka. 



 

 
Članak 4. 

 
Sredstva za provedbu Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje digitalne 
transformacije MSP-a u Istarskoj županiji – 2022. godina u ukupnom iznosu od 840.000,00 kn 
(osamstočetrdesettisuća kuna) predviđena su u Proračunu Istarske županije za 2022. godinu, 
pozicija 226284, razdjel 014 – Upravni odjel za gospodarstvo. 
 
Sredstva za provedbu Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje konkurentnosti i razvoja 
IKT sektora u Istarskoj županiji u 2022. godini u ukupnom iznosu od 750.000,00 kn 
(sedamstopedesettisuća kuna) predviđena su u Proračunu Istarske županije za 2022. godinu, 
pozicija 226280, razdjel 014 – Upravni odjel za gospodarstvo. 
 
 
 

Članak 5. 
 
Sredstva navedena u članku 4. ovog Zaključka raspodijeliti će se na temelju Javnog poziva za 
dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje digitalne transformacije MSP-a u Istarskoj 
županiji – 2022. godina i Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje konkurentnosti i 
razvoja IKT sektora u Istarskoj županiji u 2022. godini, čiji je nositelj Istarska županija, Upravni 
odjel za gospodarstvo.  
 

 
Članak 6. 

Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije za provedbu Javnih poziva iz 
članka 3. ovoga Zaključka i za praćenje namjenskog utroška sredstava. 
 

 

Članak 7. 

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.  

 
 
 
KLASA: 402-08/22-01/02 
URBROJ: 2163-01/11-22-03 
Pula, 21. rujna 2022.  

            

         ŽUPAN   

          

                  Boris Miletić 

 

 

 
Dostaviti: 

1. Upravni odjel za gospodarstvo 

2.  Pismohrana, ovdje   
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