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Ministar Darko Horvat predao je načelniku Horvatiću važan ugovor

Načelnik Općine Ljubešćica Horvatić zadovoljan je novcem za infrastrukturu Poduzetničke zone

Prvi milijun eura došao je u
Ljubešćicu, ali ne i zadnji!
Ministar gospodarstva Darko Horvat pohvalio je ovu općinu, ali i najavio ulaganja i u druge poduzetničke zone

Ministar gospodarstva, po- jest koju nosimo u Varaždinduzetništva i obrta Darko sku županiju. Za otprilike dva
Horvat je 28. siječnja stigao tjedna slične ćemo ugovore
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i načelnika. Na natječaj koji je
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Horvatiću donio ugovor vri- dodjelom bespovratnih sredjedan 7,36 milijuna kuna za stava, i to, moram priznati, ne
financiranje projekta “Razvoj onih inicijalno namijenjenih
infrastrukture Poduzetničke 76 milijuna kuna, već gotozone Ljubešćica”. Spomenuta vo 300 milijuna kuna za razvoj
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– Gotovo milijun eura za otvarati nova radna mjesta.
Poduzetničku zonu u Ljube- Zahvaljujem ministru i Vlašćici i otprilike desetak mi- di, saborskim zastupnicima
lijuna kuna za Poduzetničku i svima koji su pomogli. Ovo
zonu u Varaždinu su dobra vi- je prvi milijun eura koji je

Neki od važnih poticaja za poduzetnike u Poslovnoj zoni
• najpovoljnija cijena zemljišta u sjeverozapadnoj
Hrvatskoj
• mogućnost otplate kupljenog zemljišta na rate
• oslobađanje od obveze plaćanja 50 % utvrđene
visine komunalnog doprinosa
• oslobađanje od plaćanja naknade za priključenje
na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom
vodom i odvodnju otpadnih voda
• oslobađanje od plaćanja dijela komunalne naknade

za proizvodne djelatnosti, i to u prvoj godini 50 %
utvrđene visine komunalne naknade, a u drugoj
godini 25 % utvrđene visine komunalne naknade
• oslobađanje od obveze plaćanja poreza na tvrtku
u prvoj godini rada u Poduzetničkoj zoni
• subvencija Općine Ljubešćica za priključenje na
sustav električne energije u iznosu do 20 kW
• subvencija kamatne stope od 2 % za poduzetničke
kredite Zagrebačke banke d.d.

došao iz strukturnih fondova
u Ljubešćicu, ali ne i zadnji.
Idemo u nove pobjede – rekao
je Horvatić.

Prednosti

Podsjetimo, Poduzetnički
centar Ljubešćica osnovan je
početkom 2012. godine kao
trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću u
stopostotnom vlasništvu Općine Ljubešćica s raznim djelatnostima kao što su razvoj
u poduzetništvu, unapređenje investicijskog okruženja
te ulaganje i zapošljavanje
mještana. Jedna od glavnih
prednosti Poduzetničke zone
Ljubešćica je povoljan zemljopisni položaj jer prometna povezanost suvremenim
prometnicama omogućava
jednostavan i brz transport u
bilo koji dio Europe. Također,
razvoj Poduzetničkog centra
je prioritetni projekt općinske
vlasti, pa postoji kvalitetno
upravljanje razvojem Zone.
Ukupna površina zone je
193.168 m², na gospodarski
dio otpada 152.595 m², a na
proizvodni dio 123.860 m².

