
 
 
 
 

 

 

 

   Grad Biograd na Moru 

Poduzetnički inkubator 
Biograd na Moru 

Split j.d.o.o. 

Projekt je sufinancirala

Europska unija iz

Europskog fonda za regionalni razvojEuropska unija

Zajedno do fondova EU

U Biogradu na Moru, 21.05.2018. godine 
 

N/P cijenjeni:  
 Načelnik i pročelnici/djelatnici Općine Tkon; 
 Članovi Općinskog vijeća; 
 Direktor Turističke zajednice općine Tkon; 
 Predsjednici udruga koje djeluju na području općine, 
 Članovi uprave i vlasnici poduzeća, obrta i OPG-ova registriranih na području općine; 
 Nezaposleni i drugi zainteresirani za pokretanje MSP-ova i OPG-ova na području općine; 
 Ostali zainteresirani za razvoj poduzetništva na području općine. 

 

Poziv na prezentaciju /predstavljanje projekta „Razvoj i uspostava poslovne infrastrukture 
Poduzetničkog inkubatora Biograd na Moru“ 

Poštovani, 

Pozivamo Vas na inicijalni projektni sastanak i prezentaciju/predstavljanje projekta „Razvoj i 
uspostava poslovne infrastrukture Poduzetničkog inkubatora Biograd na Moru“ koje će se održati u  

Srijedu, 30.05.2018. godine u 12:00 sati, u prostoru Općine Tkon, na adresi Mulina 7, 23212 
Tkon. 

Prijedlog Dnevnog reda sastanka/predstavljanja je kao što slijedi: 

1. Predstavljanje projekta „Razvoj i uspostava poslovne infrastrukture Poduzetničkog inkubatora 

Biograd na Moru“ i njegovih mogućnosti te koristi za javne, civilne i privatne dionike s područja 

Općine; 

2. Upoznavanje s komplementarnim inicijativama radi korištenja mogućnosti sinergije nastojanja; 

3. Diskusija o mogućnostima suradnje i uključivanja; 

4. Razno. 

Eventualni prijedlozi s Vaše strane dobrodošli. 

Radujući se susretu i mogućnosti suradnje na poticanju razvoja lokalnog poduzetništva, uz srdačan 
pozdrav, 

S poštovanjem, 

Voditelj projekta 

 
Ranko Milić 
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PRILOG: I 

Osnovni podaci o projektu 

 

Naziv projekta: „Razvoj i uspostava poslovne infrastrukture Poduzetničkog inkubatora Biograd na 
Moru“ 

Nositelj projekta je Grad Biograd na Moru, a partneri su Poduzetnički inkubator Biograd na Moru 
d.o.o. Biograd na Moru, Poduzetnički inkubator Bios d.o.o. Osijek i CEDRA Split j.d.o.o. Split. 

Svrha i ciljevi projekta: Projekt nastoji riješiti probleme niske održivosti malih i srednje velikih 
poduzeća na području Grada Biograda na Moru i šire gravitirajuće urbane aglomeracije (koja 
uključuje i općine Sv. Filip i Jakov, Pakoštane, Tkon, Pašman i Polaču) gdje se unatoč rastu poduzeća 
mnogi MSP-ovi zatvaraju, a broj radnih mjesta u njima pokazuje trendove pada. Projekt, stoga, ima za 
cilj doprinijeti održivom rastu poduzetništva i radnih mjesta kroz izgradnju poduzetničko poslovne 
infrastrukture, razvoj postojećih i uspostavu novih poduzetničkih potpornih institucija i usluga čime bi 
se povećala konkurentnost, isplativost, odnosno profitabilnost, a time i održivost kako poduzeća tako 
i radnih mjesta u njima.  

Usluge poduzetničkog inkubatora Biograd na Moru namijenjene su novim i postojećim 
poduzetnicima, MPS-ovima i OPG-ovima, mladima, nezaposlenima, zadrugama i udrugama, 
obrazovnom i IRI sektoru, te jedinicama lokalne samouprave s područja šire aglomeracije Grada 
Biograda na Moru, posebice u općinama Pakoštane, Sveti Filip i Jakov, Polača, Tkon i Pašman, ali i 
šire.  

Predviđene aktivnosti/elementi projekta su: 

1. Izgradnja fizičke infrastrukture,  
2. Opremanje objekta poduzetničkog Inkubatora, 
3. Promidžba i vidljivost, 
4. Upravljanje projektom i administracija. 

 

Predviđeno vrijeme trajanja provedbe projekta je 24 mjeseca 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 37.979.211,52 HRK, od čega je 19.945.669,41 HRK financirano iz 
Europskog fonda za regionalni razvoj. 

 


