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1. O CENTRU

Poduzetničko razvojni centar općine Erdut osnovan je 2007 godine. Iste godine, u
studenom, počeo je i s radom.
Osnivač i jedini vlasnik je Općina Erdut.
Osnivanjem Centra željelo se uvesti pozitivno ozračje prema poduzetništvu uopće i
razumijevanju zakonitosti tržišnog gospodarstva. Isto tako Centar radi na povećanju I
razvoju subjekata malog i srednjeg gospodarstva, smanjenju nezaposlenosti, promidžbi
turističke djelatnosti, poticanju ulaganja i razvoju i afirmaciji općine Erdut kao cjeline.
Osim pune potpore poduzetništvu, cilj ovog Centra je unapređenje ljudskih resursa
putem organizacije mnogobrojnih radionica i drugih oblika poduzetničke edukacije kako
bi se ojačale poduzetničke sposobnosti lokalnih gospodarstvenika, ali i ostalih
zainteresiranih.
Usluge koje Poduzetničko razvojni centar općine Erdut pruža svojim korisnicima
predstavljaju sredstvo za postizanje navedenih ciljeva i ostvarenje temeljne misije
Centra.

2. KONTAKT PODACI

PODUZETNIČKO- RAZVOJNI CENTAR OPĆINE ERDUT D.O.O.
DALJ 31 226
BANA JOSIPA JELAČIĆA 1
e-mail. porc@opcina-erdut.hr
www.opcina-erdut.hr
kontakt osoba: Bojana Orsić

3. PLAN RADA

3.1. OPĆENITO – PRIORITETNA PODRUČJA
Plan rada PORC-a Erdut za godinu 2015 moguće je sagledati kroz nekoliko vrsta
aktivnosti:
1. INFORMIRANJE, SAVJETOVANJE I EDUKACIJA PODUZETNIKA,
2. PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA,
3. PRIVLAČENJE ULAGANJA U OPĆINU ERDUT,
4. PROJEKTI ZA JEDINICU LOKALNE SAMOUPRAVE, OSNIVAČA CENTRA – OPĆINU ERDUT,
5. MEĐUNARODNA SURADNJA,
6. EDUKACIJA DJELATNIKA CENTRA.

3.1.1. INFORMIRANJE, SAVJETOVANJE I EDUKACIJA PODUZETNIKA
Aktivnost informiranja, savjetovanja I edukacije poduzetnika provodi se kroz:
a) Davanje usmenih, pismenih i telefonskih informacija o programima, projektima I mjerama u
poduzetništvo, kao i savjetovanja vezana za računovodstvo i financije poduzetnika;
b) Informiranje poduzetnika putem DALJSKIH NOVOSTI i rubrike PODUZETNIČKI CENTAR VAS
INFORMIRA I SAVJETUJE ; naklada 500 komada, izlazi jednom mjesečno;
c) Informiranje putem WEB stranice, redovito ažuriranje s ciljem jednostavnog, brzog i točnog
informiranja;
d) Formiran je FACEBOOK profil, društvena mreža čijim korištenjem se doprinosi bržem
plasiranju informacija potencijalnim korisnicima,
e) OTVORENI DAN ZA PITANJA – ČETVRTAK ( vrijeme od 9 do 12 isključivo za poduzetnike uz
telefonsku ili e mail najavu ),
f) Informiranje putem INFO PANOA smještenih na ulazu u Centar.

Edukacija poduzetnika provodi se kroz SEMINARE, RADIONICE I OKRUGLE STOLOVE.

Planirano je slijedeće za 2015 godinu:
 U suradnji sa poljoprivrednom Savjetodavnom službom Osijek, nekoliko radionica tijekom
zimskih mjeseci popularno nazvanih „ Zimska predavanja“,
 U tijeku je dogovor oko radionica vezanih za obuku poljoprivrednika za zaštitu bilja i
ishođenje dozvola za kupnju zaštitnih sredstava,
 U tijeku je dogovor oko radionica vezanih za ekološku proizvodnju kao razvojnu mogućnost
područja, planirano održati dvije radionice,predložene su slijedeće teme radionica: 1. Biljna
proizvodnja u ekološkoj poljoprivredi – ratarstvo; 2. Proizvodnja povrća i mogućnosti
plasmana ekoloških proizvoda 3. Rezidba voća – radionica na otvorenom.
 Radionica za seoska domaćinstva u turizmu: ŠTO SVE MOŽEMO IZRADITI OD BIBER CRIJEPA?,
 Radionica pod nazivom: Praktična primjena informatičkih alata u poslovanju poduzetnika –
Excel.

3.1.2. PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA
SAJMOVI
Planirane aktivnosti:
 Poticanje, organiziranje učešća poduzetnika s područja općine Erdut na sajmovima tijekom
godine ( AGROZEMLJA, BOŽIĆNI SAJAM, SAJAM STARIH OBIČAJA I ZANATA, SAJAM CVIJEĆA I
SEOSKOG TURIZMA, SALORI I niz drugih ),
 Aktivno učešće Poduzetničko-razvojnog centra općine Erdut na sajmovima.

3.1.3. PRIVLAČENJE ULAGANJA U OPĆINU ERDUT
Planirana aktivnost:

INVEST EVENT
Prvi susret ovakve vrste na području općine Erdut, sa učešćem potencijalnih investitora, poduzetnika
s područja općine, predstavnika razvojnih i proizvodnih projekata i lokalne samouprave.
Puna podrška razvoju gospodarstva, uz poticanje mogućnosti otvaranja novih radnih mjesta.
Strateška područja: POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA, OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE I ZELENI
TURIZAM.
PODTEMA SKUPA: KAKO SE ISTAKNUTI I KAKO OMOGUĆITI I PRIVUĆI ULAGANJA NA PODRUČJE
OPĆINE ERDUT?

3.1.4. PROJEKTI ZA JEDINICU LOKALNE SAMOUPRAVE, OSNIVAČA CENTRA – OPĆINU ERDUT
Prijedlog projektnih ideja za period 2015 -2017 godina za područje općine Erdut nalazi se u privitku
Plana rada.
Prijedlog PORC a je apliciranje predloženim projektima na natječaje kako nacionalnih izvora
financiranja, odnosno natječaje resornih Ministarstava Republike Hrvatske, Agencija kao i natječaje
Europske komisije.

3.1.5. MEĐUNARODNA SURADNJA
S obzirom na sam geografski položaj općine Erdut međunarodna suradnja na svim poljima je
imperativ razvoja.
Pogranične susjedne općine treba tako uključiti u sve vidove aktivnosti po prethodnim točkama,
sajmovima, događanjima i radionicama.

PRIJEDLOZI - NATJEČAJI KOJIMA ĆE SE OBRATITI POSEBNA POZORNOST:
EUROPSKA UNIJA ILI EUROPSKA KOMISIJA
1. Europski fond za regionalni razvoj
2. Europski socijalni fond
3. Mjere ruralnog razvoja
4. SOUTH EAST EUROPE – TRANSNATIONAL COOPERATION PROGRAMME
5. EACEA.

3.1.6. EDUKACIJA RADNIKA CENTRA
Permanentna zadaća kojom se podižu kompetencije zaposlenih u Poduzetničko razvojnom centru
općine Erdut, edukacija omogućava kvalitetan rad na ranije navedenim aktivnostima.
Planirane edukacije za 2015 odnose se na pohađanje različitih seminara koji će osigurati nova znanja
zaposlenicima Centra i to na primjer: javna nabava, nove tehnologije i njihova primjena u promidžbi,
strateško planiranje, kao i edukacije vezane za razvoj turizma u ruralnom području.

4. FINANCIJSKI OKVIR ZA 2015 GODINU

U privitku Plana nalaze se posebno formirane tablice financijskog plana prihoda i troškova za 2015
godinu.

5. UMJESTO ZAKLJUČKA
Poduzetničko razvojni centar općine Erdut svojim dosadašnjim radom kroz provođenje
raznih aktivnosti kako u ekonomskom sektoru, tako i u društvenom razvoju pridonosi
ostvarenju dijela ciljeva postavljenih u Planu ukupnog razvoja općine Erdut.
Kroz implementaciju Plana, izradom projekata i usvajanjem prilika PORC aktivno sudjeluje u
svim područjima rada poštujući smjernice daljnjeg razvoja I usklađujući ih sa ciljevima
Europske Unije, a sve s jednim ciljem - stvaranja općine Erdut destinacijom poželjnom za
život.
Posebno napominjemo da :
1. Ciljevi poslovanja Poduzetničko razvojnog centra općine Erdut d.o.o.
2. Mjere za ostvarivanje ciljeva poslovanja Poduzetničko razvojnog centra općine Erdut d.o.o.
3. Sustav praćenja poslovanja Centra
4. Dinamika izvještavanja o postizanju postavljenih ciljeva,
Doneseni u 2014 godini ostaju na snazi i u 2015 godini.

