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Državne potpore industriji

MILIJUNI ZA PROIZVODNJU 
ENERGETSKE I 
TERMOTEHNIČKE OPREME

Ukupno 110 tvrtki krajem prošle godine na natječaju Ministarstva 

gospodarstva dobilo je 120 milijuna kuna potpore za ulaganja u novu 

opremu. Proizvođač opreme za grijanje Centrometal nabavit će laserski 

rezač i automatiziranu savijačicu lima. Tvrtka Bilfinger Đuro Đaković 

Montaža sredstvima iz potpore nabavit će nove numerički upravljane 

strojeve za obradu metala. Tvrtki Vargon će ulaganja u novu opremu 

omogućiti uštede na energiji od 30% po jedinici proizvoda.

Izvornik: www.energetika-net.com

Izvornik podataka o poslovnim 
rezultatima: www.poslovna.hr

U rujnu prošle godine Ministarstvo gospodar-
stva raspisalo je natječaj za Operativni pro-

gram regionalnih potpora za ulaganja u opremu 
za 2013. godinu. Taj program bio je ‘težak’ čak 120 
milijuna kuna, a valja naglasiti da će ove godine 
biti raspisan novi, u vrijednosti 150 mil. kuna! 
Interes za prošlogodišnji natječaj je, očekivano, 
bio ogroman: prijavilo se 475 tvrtki s projektima 
u ukupnoj vrijednosti 1,7 milijardi kuna. Sredstva 
su potom odobrena za ukupno 110 korisnika s 
projektima vrijednima 388,6 mil. kuna. Pri tome 
u MINGO-u smatraju da će ti projekti rezultirati s 
967 novotvorenih radnih mjesta i ističu da tvrtke 
čiji se programi potiču ostvaruju 16% ukupnih 
prihoda u prerađivačkoj industriji, u izvozu dopri-
nose s čak 18% i zapošljavaju 14% ukupnog broja 
radnika u prerađivačkoj industriji. 

Cilj programa potpora bio je potaknuti podu-
zetnike s više od 20 zaposlenih, koji nisu u poteš-
koćama, na ulaganja u proširivanje ili moderni-
zaciju postojećih proizvodnih kapaciteta kako bi 
se proizvodili proizvodi veće dodane vrijednosti. 
Potpore po poduzetniku nisu mogle biti veće od 

3 mil. kuna, a novac se mogao dobiti za osnivanje 
nove proizvodne djelatnosti, razvoj novih proi-
zvoda i proizvodnih procesa, temeljne promjene 
ili proširenje postojećih djelatnosti te za moder-
nizaciju postojećih proizvoda i proizvodnih proce-
sa ili razvoj usluga s višom dodanom vrijednošću. 

Uvjet natječaja ‘krojenog’ prema europskim 
‘šprancama’ bio je da se dodijeljena sredstva ne 
mogu koristiti retrogradno, a ulaganja moraju 
biti ostvarena do kraja 2015. godine. Pri tome je 
zanimljiva regionalna rasporostranjenost dobi-
venih potpora. Čak 21 dobitnik potpore dolazi iz 
Zagreba, a tek je pet tvrtki iz Dalmacije, pri čemu 
među njima nema nijedne iz većih središta kao 
što su Zadar, Dubrovnik, Šibenik, Imotski, Sinj ili 
Metković. 

Kada je pak riječ o proizvodnji energetske, ter-
motehničke i instalacijske opreme, sredstva je do-
bilo razmjerno malo poduzetnika. Tvrtka Bilfinger 
Đuro Đaković Montaža je dobila je 1 mil. kuna, 
Centrometal 2 mil. kuna, Vargon 1,144 mil. kuna, 
OMV Indoil 176 112 kuna, a TTO Thermotechnik 
1,1 mil. kuna. 
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Cijeli ČlANAK 
proČitAjte NA portAlU 
www.energetika-net.com
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