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KOHEZIJSKA POLITIKA EU FINANCIRA POTPORU ZDRAVSTVENOM SEKTORU, POMAŽE 
GOSPODARSTVU I ŠTITI RADNA MJESTA

U 2014.-2020., u Hrvatskoj se kroz proračun EU putem kohezijske politike investiralo 8,5 milijardi eura. 

Zahvaljujući Investicijskoj inicijativi za odgovor na korona virus mobiliziralo se ukupno 400 milijuna eura za 
suočavanje s krizom i njenim posljedicama.

Neki primjeri:

ZDRAVSTVENI SEKTOR
• 50 milijuna eura za zdravstveni sektor u zemlji kako bi se bolje odgovorilo na hitne slučajeve, 
kupnjom lijekova potrebnih za spašavanje života i kupnjom osobne zaštitne opreme (za više 
od 1200 bolnica, drugih zdravstvenih ustanova i domova za starije)

MALA PODUZEĆA 
• 165 milijuna eura za likvidnost mikro, malih i srednjih poduzeća kroz brze online procedure 
i izuzetno povoljne uvjete kredita i jamstava.
• Više od 400 poduzeća već je profitiralo od ovog načina financiranja, a ukupno će se ovim 
mjerama pomoći  1500 malih i srednjih poduzeća

ZAPOŠLJAVANJE
• 84.000 poslodavaca profitiralo je od mjera koje pomažu u očuvanju 485.000 radnih mjesta.
• Subvencije za plaće , koje pokrivaju doprinose za mirovinsko osiguranje i druge mjere za 
zapošljavanja u Hrvatskoj prema procjenama  prelaze 1 milijardu eura



OSTALI PROJEKTI SUFINANCIRANI IZ EU KOJI POMAŽU SA IZVANREDNOM 
SITUACIJOM KORONA VIRUSA

 - Kroz projekt e-Škole, 40 milijuna eura uloženo je u povećanje korištenja online alata u osnovnom 
i srednjem obrazovanju u Hrvatskoj, što se pokazalo osobito korisno za vrijeme krize korona virusa. 
Zahvaljujući novoj  IT opremi i obrazovnim alatima za škole i nastavnike, hrvatski učenici i nastavnici  mogli 
su kontinuirano nastaviti obrazovni proces i tijekom zaključavanja
  

 - 48 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj uloženo je u zdravstveni istraživački 
centar za djecu svjetske klase . Zahvaljujući dječjoj bolnici u Srebrnjaku , na periferiji Zagreba, ne samo da 
će se osigurati bolji tretman uobičajenih i kroničnih bolesti kod djece i adolescenata , već će se i omogućiti 
istraživanje i razvoj novih lijekova te će se na taj način zadržati talentirane medicinske istraživače i praktičare 
u Hrvatskoj

 - U 2014.-2020., kohezijska politika ulaže 200 milijuna eura za poboljšani pristup visokokvalitetnim 
uslugama primarne i hitne zdravstvene zaštite te za bolničku skrb. Projekt obuhvaća: 
 
  • poboljšanje opreme i infrastrukture u domovima zdravlja u 16 županija 
  • bolje usluge hitne pomoći u bolnicama i kliničkim centrima u šest hrvatskih gradova 
  • modernizacija i bolja dostupnost 25 dnevnih bolnica i kliničkih centara diljem zemlje
  • nabava šest brzih brodica za potrebe Hitne pomorske medicinske službe


