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Kampanja promoviranja
poduzetništva „Pokaži potencijal“
Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Požega
nositelj je projekta LIPA – lokalna inicijativa za poduzetničku aktivaciju u sklopu kojega je provedena kampanja promoviranja poduzetništva pod nazivom „Pokaži
potencijal“.
Promotivna kampanja je započela motivacijskim predavanjima o poduzetništvu koja su održana u posljednje
dvije godine u Požegi, Pleternici, Pakracu i Lipiku. Dobar
odaziv ovim predavanjima govori o velikom interesu
nezaposlenih osoba naše županije za pokretanje
vlastitog obrta ili tvrtke. Predavanja su bila interaktivna
gdje su sudionici imali priliku čuti stručnjake iz područja
poduzetništva kako govore o primjerima dobre prakse,
poduzetničkim potpornim institucijama te o potporama za
samozapošljavanje i postaviti im konkretna pitanja.
Promotivnu kampanju zajednički su proveli partneri u
projektu: Lokalna razvojna agencija Poduzetnički centar
Pakrac d.o.o., Poduzetnički centar Pleternica d.o.o.,
Pučko otvoreno učilište OBRIS i HZZ PU Požega.
Gospodin Vladimir Gazić, direktor LRA Poduzetnički
centar Pakrac d.o.o. govorio je o uslugama koje nude te o
potporama i poticajima Grada Pakraca koje su na
raspolaganju budućim poduzetnicima. Gospođa Marija
Šarić, direktorica Poduzetničkog centra Pleternica d.o.o.
je pozvala sve zainteresirane da dođu na individualna
savjetovanja i testiraju svoju poslovnu ideju u njihovom
centru te prezentirala uvjete koje nude poduzetnicima
kao i potpore Grada Pleternice.
Gospođa Jadranka Krmpotić, ravnateljica POU OBRIS je
govorila o primjerima dobre prakse u poduzetništvu kroz

lokalne tvrtke koje su osnovane unatrag nekoliko mjeseci, o njihovom radu u tom vremenu i poteškoćama s kojima su se sreli. Gospodin Mario Kracl, viši stručni savjetnik HZZ PU Požega govorio je o potpori za samozapošljavanje, o prihvatljivim i neprihvatljivim troškovima te
uvjetima koje osobe moraju zadovoljiti da bi mogle dobiti
ovu potporu.
Uslijedila su individualna savjetovanja zainteresiranih
nezaposlenih osoba kako bi testirali svoju poduzetničku
ideju prije konačne odluke o pokretanju vlastitog posla.
Nekima su bila dovoljna tri savjetovanja kako bi sami
stvorili svoj poslovni plan dok su drugi više puta koristili
savjetovanja i oslonili se na stručnu pomoć djelatnika
poduzetničkih centara. Od ukupno 30 osoba koje su do
sada sudjelovale u individualnim savjetovanjima njih 20
je svoj poslovni plan odlučilo i provesti.

Jedan od sudionika u projektu LIPA je i gospodin Filip
Müller. Na pitanje koliko su mu individualna savjetovanja
koristila, g. Müller kaže da je dobio podršku u Poduzetničkom centru Pleternica koja mu je u trenutku odluke o
pokretanju vlastitog soboslikarskog obrta bila jako važna.
Još nam je rekao: „Poslovni plan je kvalitetno izrađen te
sam dobio HZZ potporu za samozapošljavanje. Obrt sam
otvorio u proljeće 2019. godine i ove godine sam
poslovanje proširio na Zagreb. Zadovoljan sam kako mi
se posao razvija.
Posebnost ove kampanje promoviranja poduzetništva su

dječji radovi na temu „Kada odrastem želim biti poduzetnik“. Učenici petog razreda Katoličke osnovne škole,
Osnovne škole Dobriše Cesarića, Osnovne škole Julije
Kempfa te Osnovne škole Antuna Kanižlića iz Požege
sudjelovali su u ovoj kampanji i izradili crteže na temu
poduzetništva i što žele raditi kad odrastu.
Njihovi radovi preneseni su na velike roll up bannere i
izloženi na brojnim događajima diljem županije prilikom
provođenja kampanje promoviranja poduzetništva. Na
dječjim crtežima bilo je svakojakih zanimljivih i kreativnih

želja te zanimanja koja još ne postoje u našem kraju.
Projekt LIPA – lokalna inicijativa za poduzetničku
aktivaciju je sunancirala Europska unija u stopostotnom
iznosu iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog
programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.,
Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja, faza III.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda
za zapošljavanje Područni ured Požega.

