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LJUBEŠĆICA Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat boravio u radnom posjetu Općini

Bespovratnih 7,3 mil. kuna za
infrastrukturu Poslovne zone
Ovo je prvih milijun eura
koje je iz strukturnih
fondova došlo u općinu
Ljubešćicu i siguran sam
da nije zadnji, naglasio je
načelnik Horvatić

Svaki investitor
oslobođen je 50%
komunalnog
doprinosa, plus 10 %
ako plaća jednokratno.
Usto, dobije oko 20
kW struje besplatnog
priključka, 2%
subvencionirane
kamate za kupnju
zemljišta ili pogona

Dražen Novosel
Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat sa
suradnicima, pomoćnicom Anom
Mandac i državnim tajnikom u
Ministarstvu gospodarstva Mariom Antonićem, prošlog je ponedjeljka boravio u radnom posjetu
Općini Ljubešćica i tom prilikom
načelniku Općine Nenadu Horvatiću uručio Odluku o financiranju
komunalne infrastrukture Poduzetničke Zone Ljubešćica, vrijednu 7,3 milijuna kuna iz strukturnih fondova EU. Riječ je o bespovratnim sredstvima kojima će se
izgraditi cesta, odvodnja, nogostupi i javna rasvjeta u Poduzetničkoj zoni u Ljubešćici.

Konkurentnije
gospodarstvo
- Imao sam priliku biti u Ljubešćici u kolovozu prošle godine
i tada smo najavljivali da će u Ljubešćicu i još neke sredine u Varaždinskoj županiji doći set projekata
i investicija koji će biti gospodarskog karaktera. Na raspisani natječaj Ministarstva gospodarstva
49 projekata završit će dodjelom
bespovratnih sredstava i to, moram priznati, jednim strpljenjem
u ova protekla tri mjeseca, ne onih
inicijalno namijenjenih 76 milijuna kuna već gotovo 300 milijuna kuna u razvoj poduzetničkih
zona i poduzetničke infrastrukture. Kroz relokaciju sredstava i u
dobroj suradnji s Ministarstvom
europskih fondova došli smo u situaciju da se ona sredstva koja se
nisu do sada koristila u neke druge
projekte budu relocirana na ovaj
projekt s obzirom na to da je na
ovom projektu bilo velikog interesa. Ovih 7,3 milijuna kuna ili gotovo milijun eura za Poduzetničku zonu u Ljubešćici i oko 10 mi-

Načelnik Horvatić istaknuo je zadovoljstvo što je odluka
nakon nešto više od godinu dana stigla u Općinu.

jektom u narednih godinu dana
nadam se da će naši poduzetnici dobiti najbolju infrastrukturu
i da ćemo svi zajedno u Ljubešćici stvarati nova radna mjesta te i
dalje biti i u samom vrhu. Zahvaljujem se ministru Horvatu, njegovim suradnicima, zatim hrvatskoj Vladi, SAF-u i saborskim zastupnicima. Ovo je prvih milijun
eura koje je iz strukturnih fondova došlo u općinu Ljubešćicu i siguran sam da nije zadnji, a izuzetno sam ponosan na svoje suradnike – istaknuo je načelnik Horvatić. Svaki investitor u Poduzetničkoj zoni, osim pristupačne cijene, dobiva oslobađanje 50 poDrugi prosjek plaća
sto komunalnog doprinosa, plus
Načelnik Općine Ljubešći- 10 posto ako plaća jednokratno.
ca Nenad Horvatić naglasio je da
je zadovoljan što je nakon nešto Pogodnosti poduzetnicima
više od godinu dana odluka sti- Svaki poduzetnik dobije oko
gla u Općinu.
20 kW struje besplatnog priključ- Općina Ljubešćica ima ne- ka, 2 posto subvencioniramo kazaposlenost manju od 2 posto, mate kroz banke za kupnju zemljidrugi je prosjek plaća u Varaž- šta ili pogona, komunalna naknadinskoj županiji i iznosi više od du se u prvoj godini plaća 50 po5,500 kuna. Na području Opći- sto, 75 posto u drugoj, a tek u trene djeluje više je od 50 poduzet- ćoj godini, kada poduzetnik pronika i nama je dužnost da brine- diše, plaća se puni iznos. Nadam
mo o njima. Vidio sam da ti podu- se da ćemo uskoro biti održana
zetnici nemaju najosnovnije stva- još jedna prezentacija novih prori - asfalt, ceste, odvodnju, jav- jekata. Mi smo prošli put kroz e
nu rasvjetu u Zoni, ali ovim pro- impuls imali tri poduzetnika koji
lijuna kuna za poduzetnički zonu
Varaždinu su dobra vijest za Varaždinsku županiju, a za otprilike dva tjedna dobit ćemo priliku
da s 49 načelnika i gradonačelnika potpisujemo slične ugovore pa
se nadam da će vrlo brzo krenuti
aktivnosti na uređenju tih poduzetničkih zona i stvaranje pretpostavki konkurentnijeg hrvatskog
gospodarstva - naglasio je ministar Horvat. Napomenuo je da 184
poduzetničke zone koje su u funkciji širom Hrvatske stavljaju pretpostavku jedne nove filozofiji privlačenja investicija i otvaranja novih radnih mjesta.

Aktivnosti na
formiranju
Poduzetničke zone u
Ljubešćici počele su
2011. godine, kada je
donijet novi prostorni
plan Općine Ljubešćica
su dobili novce. Nakon što je Ministarstvo prezentiralo projekte,
unajmili smo čovjeka koji je pisao
projekte, platili ga i ljudi su prošli na projektima te bespovratno
dobili po 100, 200 ili 300 tisuća
kuna. Znači, mi stvarno želimo
suradnju i smatramo da možemo svi zajedno nešto napraviti, a
samo kukati kako je teško i da se
ne može nije rješenje - napomenuo je Horvatić.
Podsjetio je da su aktivnosti
na formiranju Poduzetničke zone
u Ljubešćici počele 2011. godine,
kada je donijet novi prostorni plan
Općine Ljubešćica.

Razvoj Poduzetničke zone
- Shvatili smo da se poduzetnici s područja Općine više nemaju
mogućnosti razvijati u svojim dvorištima. Nakon donošenja prostor-

nog plana s tadašnjim predsjednikom Općinskog vijeća Dragutinom Gotićem i sadašnjim predsjednikom Općinskog vijeća Stjepanom Ivanušecom, koji je tada
bio predsjednik Mjesnog odbora,
pozvali smo više od 150 vlasnika
parcela u Lovački dom Budinec
gdje smo im prezentirali da bi Općina htjela otkupiti njihovu zemlju
za potrebe Poduzetničke zone, jer
na ovom području nije bilo državnog zemljišta. Vlasnici svih 200 tisuća četvornih metara u sadašnjoj
Poduzetničkoj zoni bili su privatni vlasnici. Nije bilo lako, ali nismo
odustajali i uspjeli smo u potpunosti otkupiti prvih 120 tisuća četvornih metara zemljišta. U 2013.
godini izradili smo urbanistički
plana uređenja zone, a 2014. godine krenuli smo s izgradnjom rotora i zahvaljujem šefu ispostave Hrvatskih cesta gospodinu Markoviću koji je bio spona prema Hrvatskim cestama, koje su u potpunosti isfinancirale kružni tok, nakon
čega smo krenuli s probijanjem
ceste. Zahvaljujući pomoći Ministarstva i direktoru varaždinskog
HEP-a gospodinu Rožmariću napravili smo trafostanicu od 500
kW, a u suradnji s Varkomom izgradili smo magistralni vodovod.
Prvu parcelu prodali smo 2016. godine domaćem gospodarstveniku
Damiru Štrigi. U 2017. napravili
smo kanalizaciju i prodali još jednu parcelu, dok smo prošle godine
prodali 15 tisuća četvornih metara
zemljišta za dvije investicije, ukupne vrijednosti oko 15 milijuna
kuna. Nakon dodjele ove odluke
slijedi nam raspisivanje natječaja i
odabir najpovoljnijeg izvođača radova, a pokušat ćemo do kraja godine odraditi glavninu poslova - rekao je Horvatić.

Obilazak gospodarstvenika

Ministar Horvat obišao je tvrtku Fripol, koja postoji od
1993. godine, a trenutačno zapošljava 20 djelatnika

U sklopu svog boravka u Ljubešćici ministar je obišao i gospodarstvenike koji
trenutačno investiraju u Poslovnoj zoni, među kojima je i tvrtka Hoto lignum

U sklopu boravka u Ljubešćici ministar Horvat je u pratnji domaćina obišao tvrtku Fripol, koja
postoji od 1993. godine, a trenutačno zapošljava 20 djelatnika.
Glavne djelatnosti poduzeća su
konstruiranje i proizvodnja strojeva specijalne namjene. Obišao je
i Poduzetničku zonu Ljubešćica i
gospodarstvenike koji trenutačno
investiraju u zoni, tvrtke Hoto lignum i Ljevaonicu Bujan.
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