Izvještaj o aktivnostima HZN-a za MSP u 2014. godini
Članstvo MSP-a u HZN-u
Broj članova iz redova MSP-a u 2014. godini: 152
Prava MSP-a, članova HZN-a:
sudjelovanje u radu tehničkih odbora HZN-a
uključivanje u rad tehničkih tijela europskih i međunarodnih organizacija za
besplatan uvid u nacrte norma
utjecaj na sadržaj budućih norma
popusti od 20 % na kupnju norma, usluge, seminare

normizaciju

Održavanje portala za MSP na internetskim stranicama HZN-a
www.hzn.hr/default.aspx?id=40
Objava novosti, aktivnosti, događanja i publikacija HZN-a za MSP na internetskim stranicama HZN-a u dijelu Kutak za
MSP.
Uspostavljena elektronička aplikacija HZNacrti na internetskim stranicama HZN-a
http://hznlive.67bricks.com/
Od 1. rujna 2014. godine HZN je uveo novu e-uslugu za korisnike – mogućnost čitanja nacrta norma i davanja
komentara na nacrte putem internetske stranice HZN-a. Sustav komentiranja nacrta norma – HZNacrti namijenjen je
prije svega malim i srednjim poduzećima (MSP) kojima se putem ovog alata olakšava sudjelovanje u aktivnostima
nacionalne normizacije i procesu izrade hrvatskih norma (HRN, HRN EN). Elektronička aplikacija HZNacrti izrađena je u
okviru projekta eComments koji je financiran sredstvima EK-e i EFTA-e.
Objavljene publikacije za MSP, besplatan pristup
Sustavi upravljanja energijom, BIZIMPACT (lipanj, 2014.)
Pristup MSP-a besplatnim informacijama
Internetska stranica HZN-a omogućuje MSP-u pristup sljedećim informacijama:
HZN e-Glasilo, Kutak za MSP, HZN on-line katalog, HZN program rada, prijevode publikacija, Sustav komentiranja
nacrta norma – HZNacrti
Sudjelovanje HZN-a na projektima povezanim s MSP-om
Projekt eComments, s ciljem uspostave djelotvornog sustava javne rasprave o nacrtima hrvatskih norma putem
internetske platforme HZN-a u okviru CIP programa - EU program konkurentnosti i inovacija 2007. - 2013., uz
podršku Središnje uprave CEN-a i CENELEC-a (CCMC-a)
Sudjelovanje predstavnika HZN-a u radnim skupinama za MSP europskih organizacija za normizaciju
Djelatnik HZN-a sudjelovao je na sastancima radne skupine za mala i srednja poduzeća (CEN/CENELEC SME-WG)
Djelatnici HZN-a sudjelovali u razvoju hrvatske verzije e-alata za MSP (SME eLearning tool)
Sudjelovanje predstavnika HZN-a u radnoj skupini za dodjelu potpora za MSP
Djelatnice HZN-a sudjelovale kao članovi povjerenstva u okviru pripreme programa dodjele potpora Ministarstva
poduzetništva i obrta (MINPO) pod nazivom Podrška poduzećima u zadovoljavanju norma, ocjeni sukladnosti i
certificiranju proizvoda i sustava u svrhu pristupa međunarodnim tržištima i povećanja konkurentnosti.

Sudjelovanje predstavnika HZN-a u Forumu za malo i srednje poduzetništvo
Djelatnice HZN-a sudjelovale su kao predstavnice HZN-a na dva sastanka radne skupine Internacionalizacija u okviru
Foruma za MSP mehanizama javno-privatnog dijaloga, a koji se odnosi na sektor malog i srednjeg poduzetništva u RH
u organizaciji Ministarstva poduzetništva i obrta (MINPO)

Obilježen Europski tjedan maloga i srednjega poduzetništva (European SME Week 2014)
Predstavljanje sustava komentiranja nacrta norma – HZNacrti održano je u Zagrebu 30. rujna 2014. godine
Na predstavljanju nove usluge HZN-a sudjelovali su predstavnici poduzetnika, predstavnici Ministarstva poduzetništva i
obrta (MINPO), Ministarstva gospodarstva (MINGO) i Hrvatske gospodarske komore (HGK). Osim predstavljanja nove
usluge, sudionici su dobili informacije o radu HZN-a i o dosadašnjim aktivnostima HZN-a za MSP.
Sudjelovanje na događanju bilo je besplatno uz obveznu prijavu.
Održani seminari za male i srednje poduzetnike
Stavljanje tehničkih proizvoda na tržište prema pravilima EU-a
Primjena norma u specifikacijama za javne nabave
Kontaktne točke za MSP
NORMOTEKA kao informacijska, dokumentacijska i komunikacijska središnjica HZN-a jedinstveno je mjesto u Republici
Hrvatskoj koje raspolaže zbirkama hrvatskih (HZN), međunarodnih (ISO, IEC), europskih (CEN, CENELEC, ETSI),
nacionalnih (DIN, BSI) i granskih norma (ASTM). Normoteka također raspolaže bazama podataka o normama te alatima
za pretraživanje podataka o normama. U normoteci HZN-a svim se korisnicima omogućuje besplatan uvid u sadržaj
norma te stručna pomoć djelatnika. U besplatne usluge normoteke HZN-a ubraja se i informiranje korisnika o normama
telefonom ili e-poštom.
Fond i usluge normoteke HZN-a pridonose boljemu uključivanju malih i srednjih poduzetnika u normizacijske aktivnosti s
ciljem zastupanja njihovih interesa, kako na nacionalnoj, tako i na europskoj i međunarodnoj razini.
Kontakt: normoteka@hzn.hr
WTO/TBT informativna središnjica – informacije o tehničkim propisima RH, hrvatskim normama, postupcima za
potvrđivanje sukladnosti, sporazumima u sklopu Sporazuma o tehničkim zaprekama u trgovini
Kontakt: wto.tbt.info@hzn.hr
Codexova kontaktna točka za Republiku Hrvatsku – Codex Alimentarius služi kao osnova za mnoge nacionalne
norme i propise za hranu
Kontaktna točka za proizvode – informacije o tehničkim propisima neharmoniziranog područja za pojedine proizvode,
prethodnim odobrenjima i uzajamnim priznavanjima, tijelima nadležnim za nadzor proizvoda, dostupnim pravnim
lijekovima
Na zahtjev MSP-a odgovoreno je e-poštom na više od 450 upita.

