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JAVNI POZIV 

poduzetnicima na području Istarske županije 

 

1. O PROJEKTU 

U sklopu projekta „Coworking Pula“ i na temelju Odluke o dodjeli pojedinačne potpore male 

vrijednosti za poticanje poduzetničkih aktivnosti na području Istarske županije u 2023. godini čiji je 

cilj omogućavanje povoljnog okruženja za poduzetnike, Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o. provodi 

program mentorstva za poduzetnike, a kojim se potiče razvoj ideja koje doprinose razvoju 

poduzetništva.1 

 

2. NAČIN PRIJAVE 

Prijave se podnose online putem obrasca na ovoj poveznici. 

 

3. PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA 

Kako bi se prijava uzela u razmatranje, potrebno je zadovoljiti sve niže navedene uvjete: 

3.1. Pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koja u trenutku prijave spada u 

kategoriju poduzetnika čije poslovanje nije započelo prije 23. siječnja 2017. 

3.2. Prijavitelj ima podmirene sve poreze i davanja nastala u skladu s nacionalnim 

zakonodavstvom,  

3.3. Protiv odgovorne osobe prijavitelja i članova projektnog tima se ne vodi kazneni 

postupak.  

 

4. ROK ZA PRIJAVU 

Rok za prijavu je 20. ožujka 2023. 

 

5. BROJ PODRŽANIH IDEJA 

U okviru ovog poziva podržat će se 10 poduzetničkih ideja nakon čega će se s tri najbolje plasirana 

potpisati ugovor. 

 

6. POTPORA RAZVOJU PROJEKTA 

6.1. MENTORSTVO 

Svakom poduzetniku dodijelit će se 5 mentora tijekom ciklusa kako bi razvili svoju ideju do 

spremnosti za implementaciju, a koji će se predstaviti na početnom događaju u sklopu ovog programa. 

 

6.2.  FINANCIJSKA SREDSTVA 

Financijska sredstva u iznosu od 5.000,00 EUR dodijelit će se pobjedniku nakon završnog 

događaja i umrežavanja u sklopu ovog programa, a čija je namjena definirana razvoju ideje i koja se 

može iskoristiti isključivo za potrebe njene realizacije za što će se sklopiti poseban ugovor s 

korisnikom. 

 

 

 

                                                           
1 Datum osnivanja poduzeća ne smije biti stariji od 23. siječnja 2017. 

https://forms.gle/4bK8aREzBTPi5Qd9A
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6.2.1. NAMJENA TROŠKOVA 

Financijska sredstva (potpora male vrijednosti) dodjeljuju se za sufinanciranje sljedećih troškova 

vezanih za poduzetničku ideju: 

1. Stjecanje zaštite intelektualnog vlasništva 

2. Razvoj i obrada proizvoda (uključujući i nabavu opreme) 

3. Analiza tržišta vezana za razvoj proizvoda/usluge 

4. Unaprjeđenje poslovnih procesa (digitalizacija) 

5. Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom 

6. Promidžbene aktivnosti 

7. Troškovi osoblja 

8. Troškovi vanjskih stručnjaka u razvoju ideje 

9. Troškovi edukacije 

 

6.3. KORIŠTENJE PROSTORA „COWORKING PULA“ 

U novoizgrađenim prostorima poduzetničkog centra „Coworking Pula“ za osvojeno drugo i treće 

mjesto osigurat će se sljedeće nagrade: 

2. mjesto: 6 mjeseci besplatnog korištenja stola u „Coworking Pula“ 

3. mjesto: 3 mjeseca besplatnog korištenja stola u „Coworking Pula“ 

 

Svim ostalim sudionicima programa koji uspješno završe mentorski ciklus, dodijelit će se mogućnost 

korištenja stola u „Coworking Pula“ u trajanju od mjesec dana. 

 

4. KRITERIJI I OCJENJIVANJE PRISTIGLIH PRIJAVA 

 

BODOVI 1 - 10 

PROJEKTNI TIM  

Spremnost tima za poduzetnički pothvat  

POSLOVNA IDEJA  

U kojoj mjeri proizvod/usluga odgovara identificiranim potrebama  

Razumijevanje konkurentne prednosti  

Inovativnost  

DOPRINOS RAZVOJNIM CILJEVIMA  

U kojoj mjeri ideja može doprinijeti razvoju poslovanja  

Doprinos razvojnom cilju regije:  

- zelena i povezana regija 
 

Doprinos razvojnom cilju regije:  

- pametna regija 
 

Doprinos razvojnom cilju regije:  

- regija inovativnog i konkurentnog gospodarstva u funkciji 
održivosti 

 

Doprinos razvojnom cilju regije:  

- regija koja njeguje i promovira prepoznatljivost istarskog 
identiteta 

 

PROJEKT SE PROVODI NA PODRUČJU ITU PULA  
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5. FAZA ODABIRA 

Sa svim prijavljenim sudionicima koji udovoljavaju kriterijima iz točke 3. ovog poziva provest će 

se intervju nakon čega će se formirati konačna lista poduzetnika koji ulaze u ciklus mentorstva i u 

utrku za dodjelu financijske potpore. 

 

6. VREMENSKI OKVIR PROVEDBE MENTORSTVA 

 

MJESEC/GODINA OPIS AKTIVNOSTI 

veljača - ožujak 2023.  Zaprimanje prijava i odabir poduzetnika 

travanj 2023. Početni događaj na ITU području: 

- Predstavljanje poduzetnika 

- Predstavljanje mentora 

- Tematsko predavanje 

svibanj – rujan 2023. - mentorski programi i razvoj 
poduzetničkih ideja 

listopad 2023. Završni događaj u poduzetničkom centru 
„Coworking Pula“ 

- predstavljanje ideja 

- ocjenjivanje i dodjela nagrada 

- networking 

- tematsko predavanje 

 

 

7. DODATNE INFORMACIJE 

Za sva dodatna pitanja do roka za prijavu na javni poziv, možete se javiti na: 

info@vortice-coworkers.hr  

 

mailto:info@vortice-coworkers.hr

