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POSTIGNUTI POKAZATELJI U PROVEDBI PROJEKTA LO.PA.Z. PLUS 
 
 
Kratka analiza ostvarenja pokazatelja projekta LO.PA.Z. PLUS, a koji je važan dio ostvarenja postavljenih 

rezultata projekta, pokazuje da su ostvareni pokazatelji premašili već sada postavljeno. Projekt je kao 

pokazatelj imao za cilj okupiti 85 dugotrajno nezaposlene osobe do 29 godina s više od šest mjeseci 

nezaposlenosti te starije od 29 godine s više od godinu dana nezaposlenosti. Stoga, se očekivalo da će 85 

stručnijih, kompetentnijih i obučenijih sudionika ranjivih skupina biti spremno za tržište rada te  40 osoba 

putem samozapošljavanja pokrenuti vlastiti posao i 20 novozaposlenih osoba kod poslodavaca. Ovi se 

pokazatelji prate kao ostvarenje iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijala te provedbe 

Strategije razvoja ljudskih potencijala Primorsko-goranske županije 2015.2020. Pokazatelji su rezultat 

provedbe projektnih  aktivnosti pod nazivom Intervencije na tržištu rada i Poticanje poduzetništva. 

U projektu je, dakle, sudjelovalo više ciljnih skupina nezaposlenih osoba te  je do veljače 2020. godine 
postignuto sljedeće: 
 

- Ukupan broj sudionika je 322 nezaposlenih osoba, uglavnom iz evidencije HZZ-Regionalnog ureda 
Rijeka, 

- Ukupan broj ranjive ciljne skupine projekta, odnosno dugotrajno nezaposlene osobe do 29 godina s 
više od šest mjeseci nezaposlenosti te starije od 29 godine s više od godinu dana nezaposlenosti je 78 
osoba, 

- Ukupan broj novoosnovanih tvrtki je 87, a od tog broja njih 12 osoba odnosno pokrenuto 11 tvrtki od 
strane dugotrajno nezaposlenih osoba.  

- Ukupan broj novo zaposlenih osoba je 51, a od tog broja je 20 osoba dugotrajno nezaposlenih osoba. 
 

Navedenim doprinosima su se ostvarili dodatne vrijednosti u iskazanim pokazateljima. No, treba naglasiti 
da su se do svibnja 2020. ostvarilo dodatni pokazatelji te je sada ranjiva skupina projekta koja se priznaje 
u ostvareni pokazatelj je 115 osoba što je za 43% više ostvareno od očekivanog za koje se očekuje 
potvrđivanje od strane nadležnih tijela: Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao posredničkog tijela 2 i 
Ministarstva rada i mirovinskog sustava kao posredničkog tijela 1 provedbe Europskog socijalnog fonda.  
 
Projekt traje do 14. studenog 2020. godine, a financiran je u 100% iznosu iz Europskog socijalnog fonda. 
Ovi rezultati postignuti su zahvaljujući partnerima Centra tehničke kulture Rijeka, Grada Rijeke, 
Sveučilišta u Rijeci, Obrtničkoj komori PGŽ, HGK-Županijskoj komori Rijeka, HZZ- Regionalnom uredu 
Rijeka, Općini Viškovo te Riječkoj razvojnoj agencije Porin d.o.o. koja je voditelj projekta. 
 


