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URBROJ: 65-17-02
Zagreb, 10, listopada 2017.

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA,
PODUZETNIŠTVA I OBRTA
gospođi
dr, sc. Martini Dalić, potpredsjednici Vlade Republike
Hrvatske i ministrici

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Ivane Ninčevič-Lesandrić:
zastupnice u Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga
sabora.
Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje
dostavljeno.

REDSJjEDNIK

ordan Jandroković

Na znanje:
- Vladi Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR
KLUB MOSTA NEZAVISNIH U ST A
zastupnica Ivana Ninčević-Lesandrić
U Zagrebu, 09,10.2017.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA
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Poštovani,

temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora upućujem gospođi Martini Dalić,
ministrici gospodarstva, poduzetništva i obrta sljedeće zastupničko pitanje;

ZASTUPNIČKO PITANJE
Kada će poduzetnici dobiti rezultate natječaja na Poziv „Kompetentnost i razvoj M SP“,
raspisan u okviru „Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“, za
koji su se prijave primale do 31, prosinca 2016.? Koji su razlozi promjene stajališta od 2.
kolovoza 2017. o neraspolaganju novčanim sredstvima s obzirom na obavijest od 9,
kolovoza 2017. da ste novce osigurali? Zbog čega i dva mjeseca nakon te informacije,
odnosno čak 300-itinjak dana od završetka Poziva, poduzetnici nemaju apsolutno
nikakve informacije o stanju svog projekta miti mogu planirati poduzetničke aktivnosti?
Što Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta poduzima da poduzetnicima
olakša poslovanje u državi i kakve rezultate od toga očekuje (a čekanje 300-tinjak dana
na rezultate natječaja jedno čime će zasigurno rezultirati, ili bi to barem trebalo, jesu
tužbe za šutnju administracije)?

Koliko ljudi radi na evaluaciji pristiglih prijava? U kakvoj je korelaciji ovakvo dugo
čekanje na odgovor s mjerama za poboljšanje poduzetničke klime?
Koliko je u ovoj godini - brojem ~ potpisano ugovora o financiranju i od kada datiraju
prijave samih poduzetnika, a iz kojih će biti evidentna Vaša uspješnost?

Obrazloženje
S obzirom na to da ste mi odgovorili da je HAMAG-BICRO u potpunosti preuzeo
odgovornost za 2099 prijava u ,,E-impuls“, odnosno za njihovu evaluaciju, provedbu i nadzor,
za zaključiti je d a je stoga došlo do ubrzavanja procesa unutar MINGO i drugih natječaj.
Nažalost, da je evidentno da do ubrzanja procesa nije došlo, govore i korisnici (poduzetnici)
koji čekaju 300-tinjak dana rezultate natječaj „Kompetentnost i razvoj MSP“ zatvorenog 31.
prosinca 2016 u okviru „Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020U.
Imam informaciju d a je iz Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta 2, kolovoza 2016.
upućen dopis prema stotinjak poduzetnika koji još uvijek čekaju odgovor na rješavanje
njihovog problema u kojem ste ih obavijestili da ne raspolažete sa dostatnom financijskom
alokacijom da biste ih već nakon tjedan dana, 9, kolovoza 2017. obavijestili, da ste novce
osigurale. Hvale je vrijedno da će poduzetnici dobiti sredstva, no u međuvremenu je od te
obavijesti prošlo 60 dana, a poduzetnici nemaju apsolutno nikakve informacije o stanju svog
projekta niti mogu planirat poduzetničke aktivnosti.

ZASTUPNICA
Ivana Ninčević-Lesandrić

