
                
 
Zagreb, 19. travnja 2017. 
 

POZIV 
 

poduzetnicima, obrtnicima, nezaposlenima, udrugama, predstavnicima medija  i 
ostaloj zainteresiranoj javnosti 

 
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagrebačka županija, Hrvatska banka za obnovu i razvitak 

i Hrvatska gospodarska komora – Komora Zagreb, u suradnji s gradovima Zagrebačke 
županije pozivaju Vas na prezentacije „U susret poduzetništvu“ 

 
Prezentacije će se održati prema sljedećem rasporedu u gradovima Zagrebačke županije 
 
• U utorak 25. travnja 2017. godine s početkom u 11 sati u Dugom Selu , u Velikoj 
vijećnici Grada Dugog Sela, Josipa Zorića 1, Dugo Selo 
• U utorak 25. travnja 2017. godine s početkom u 14 sati u Ivanić-Gradu, Maloj Sali 
pučkog otvorenog učilišta, Moslavačka 11, Ivanić Grad  
• U srijedu 26. travnja 2017. godine s početkom u 11 sati u Svetom Ivanu Zelini, u 
Gradskoj vijećnici Sv. Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 12, Sveti Ivan Zelina 
• U četvrtak 27. travnja 2017. godine s početkom u 11 sati u Velikoj Gorici, u dvorani 
Upravnog odjela za poduzetništvo, investicije i fondove EU, Šetalište Franje Lučića 15 
• U četvrtak 27. travnja 2017. godine s početkom u 14 sati u Jastrebarskom, dvorana 
Centra za kulturu Jastrebarsko, Dr. F. Tuđmana 9, Jastrebarsko 
• U petak 28, travnja 2017. godine s početkom u 11 sati u Zaprešiću, Gradska vijećnica 
Grada Zaprešića, Trg žrtava fašizma 1, Zaprešić 
• U petak 5. svibnja 2017. godine s početkom u 10 sati u Samoboru, Mala dvorana 
Pučkog otvorenog učilišta Samobor, na Trgu Matice Hrvatske 3 u Samoboru 
• U utorak 9. svibnja 2017. godine u 10 sati u Vrbovcu, u velikoj gradskoj vijećnici Grada 
Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec 
• U srijedu 10. svibnja 2017. godine u 10 sati u Svetoj Nedelji, u gradskoj vijećnici Grada 
Svete Nedelje, Trg Ante Starčevića 5 
 
Na prezentacijama će se poslodavcima i svim zainteresiranima predstaviti: 
 

1) Novi paket mjera aktivne politike zapošljavanja "Od mjere do karijere" Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje 

2) Mjere i aktivnosti za poticanje poduzetništva i poljoprivrede u 2017. godini 
Zagrebačke županije 

3) HBOR-ove mogućnosti financiranja i potpora poduzetnicima 
4) Usluge i aktivnosti HGK - Komore Zagreb. 

 
Pozivamo vas da se odazovete ovoj prezentaciji te aktivno uključite u raspravu i svojim 
pitanjima i prijedlozima doprinesete boljoj suradnji i budućim aktivnostima. 
 



                
 
Za prijave i dodatne informacije možete kontaktirati 
- Vesnu Krišto, višu stručnu suradnicu Komore Zagreb ili Irenu Fresl Rendulić, višu stručnu 
suradnicu Komore Zagreb na e-mail: ifresl@hgk.hr, tel. 01/4606 777 ili fax 01/4606 789 
- Vlastu Ljubešić, voditeljicu Odsjeka za obrt i poduzetništvo iz Upravnog odjela za 
gospodarstvo Zagrebačke županije ne e-mail: uog@zagrebacka-zupanija.hr, tel. 01/6009 457. 
 
 
U očekivanju Vašeg dolaska, srdačno Vas pozdravljamo! 
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