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Poduzetništvo u kulturi za područje nakladništva i knjižarstva u 2017. godini

Zbog jačanja krize u književno-nakladničkoj djelatnosti Vlada RH, odnosno Ministarstvo
gospodarstva, poduzetništva i obrta i Ministarstvo kulture, osigurali su namjenska sredstva u
iznosu od 4 milijuna kuna za raspisivanje posebnog poduzetničkog natječaja radi jačanja
oslabljenih kapaciteta u branši
Javni poziv za predlaganje programa poduzetništva u kulturi za područje nakladništva i
knjižarstva u 2017. godini raspisan je 5. lipnja, a do 26. lipnja zaprimljena je 81 prijava od
kojih desetak nije zadovoljilo formalne uvjete (uglavnom je riječ o negativnom poslovanju
pojedinih tvrtki)
Posebno imenovano Povjerenstvo je na temelju kvalitete, održivosti i inovativnosti izdvojilo
45 najvrjednijih projekata i predložilo ih za sufinanciranje

PODUZETNIŠTVO U KULTURI ZA PODRUČJE NAKLADNIŠTVA I KNJIŽARSTVA U
2017.

Ostale
aktivnosti;
1.353.300,00 kn;
34%

Marketing;
494.000,00 kn; 12%

Zapošljavanje;
932.050,00 kn; 23%

Nove
tehnologije ;
1.214.790,00 kn;
31%
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Sredstava su odobrena u sljedećim kategorijama:
o ostale djelatnosti (34%) koje ponajprije uključuju tehničke i materijalne
troškove za uređenje prostora knjižara
 izdvajamo projekte renoviranja postojećih zagrebačkih i osječkih
knjižara, ali i riječkih antikvarijata Ex libris i Mali neboder
 otvaranje novih knjižara u Bjelovaru i Zagrebu
 nabavku opreme za novootvorenu knjižaru u Varaždinu,
 pokretanje putujuće knjižare
o za nabavu novih tehnologija (31%) i za nakladničku i za knjižarsku
djelatnost
 brojna pokretanja nakladničkih web-knjižara
o značajna su sredstva namijenjena zapošljavanju ( 23%) novih djelatnika
 može se izdvojiti zapošljavanje djelatnika u novootvorenim knjižarama
novih knjižarskih lanaca Hoću knjigu i Znanje
o za promidžbene aktivnosti (12%), naročito na novim medijima

ODOBRENI PROGRAMI

ostalo/oboje; 15

knjižare; 20

nakladnici; 10

Od odobrenih programa najviše je onih namijenjenih isključivo knjižarskoj djelatnosti (45%),
programa namijenjenih isključivo razvoju nakladničke djelatnosti je 22% dok se 33 %,
odnosno 15 programa odnosi na unaprjeđenje i knjižarske i nakladničke djelatnosti razvojem i
pokretanjem nakladničkih web-knjižara.

