Izvještaj o aktivnostima HZN-a za MSP u 2013. godini
Članstvo MSP-a u HZN-u
Broj članova iz redova MSP-a u 2013. godini: 265
Prava MSP-a, članova HZN-a:
sudjelovanje u radu tehničkih odbora HZN-a
uključivanje u rad tehničkih tijela europskih i međunarodnih organizacija za normizaciju
besplatan uvid u nacrte norma
utjecaj na sadržaj budućih norma
popusti od 20 % na kupnju norma, usluge, seminare

Uspostavljen portal za MSP na internetskim stranicama HZN-a: Kutak za MSP
(www.hzn.hr/default.aspx?id=40)

Objavljene publikacije za MSP, besplatan pristup
Uključivanje MSP-a u normizaciju (siječanj, 2013.),
Norme za industrijske proizvode, BIZIMPACT (studeni, 2013.)
Primjena norma kao potpora rastu, konkurentnosti i inovacijama (studeni, 2013.)

Pristup MSP-a na besplatne informacije
Internetska stranica HZN-a omogućuje MSP-u pristup na:
HZN e-Glasilo, Kutak za MSP, HZN on-line katalog, HZN program rada, prijevode publikacija

Sudjelovanje HZN-a na projektima povezanim s MSP-om
PROJEKT SMEST, s ciljem boljeg sudjelovanja MSP-a u normizacijskim
aktivnostima i poboljšanja suradnje HZN-a s udruženjima MSP-a, održana je
radionica NORME – velike prednosti za male poduzetnike (veljača, 2013.)
PROJEKT e Comments, s ciljem uspostave djelotvornog sustava
javne rasprave na nacrte hrvatskih norma putem internetske platforme HZN-a u
okviru CIP programa - EU program konkurentnosti i inovacija 2007. -2013., uz
podršku CCMC-a

Sudjelovanje predstavnika HZN-a u radnim skupinama za MSP europskih organizacija
za normizaciju (CEN/CENELEC SME-WG)
Djelatnik HZN-a sudjelovao je na 3 sastanka radne skupine za mala i srednja poduzeća (SME-WG) (jedan u Bruxellesu i
dva putem web konferencije).

Sudjelovanje predstavnika HZN-a u povjerenstvu za dodjelu bespovratnih sredstava za
MSP
Djelatnik HZN-a sudjelovao je kao član povjerenstva u okviru projekta Ministarstva poduzetništva i obrta pod nazivom
Normizacija i znakovi kvalitete za dodjelu bespovratnih sredstava za MSP.

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 boljem 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 preko 400 upita.

Održane radionice HZN-a za MSP
Tijekom 2013. godine Hrvatski zavod za norme (HZN) organizirao je dvije radionice za predstavnike malih i srednjih
poduzeća.
Prva je održana 8. veljače 2013. godine, na adresi Ulica grada Vukovara 78 u suradnji s Ministarstvom poduzetništva i
obrta (MINPO), Hrvatskom gospodarskom komorom (HGK) i Hrvatskom udrugom poslodavaca (HUP) pod naslovom
„Norme – velike prednosti za male poduzetnike“. Radionica je organizirana u okviru europskog projekta SMEST 2,
kojemu je cilj bio ojačati i promicati veze između predstavnika malih i srednjih poduzeća i normizacije.
Cilj je radionice bio upoznati male i srednje poduzetnike s koristima od primjene norma te s načinima kako pomoću
norma mogu poboljšati svoju učinkovitost i konkurentnost te smanjiti količinu otpada i troškove, osiguravati kvalitetu i
sigurnost proizvoda i usluga te olakšati njihovu prodaju širom Europe i svijeta.
Radionica je također osigurala jedinstvenu priliku predstavnicima malih i srednjih poduzeća da se na primjerima dobre
prakse uvjere kako primjenom norma i sudjelovanjem u europskoj i nacionalnoj normizaciji mogu unaprijediti svoje
poslovanje.
Na radionici je sudjelovalo preko 50 predstavnika malih i srednjih poduzeća koji su popunili evaluacijske listiće te ocijenili
radionicu u cjelini, teme i izlagače najvišim ocjenama.
Druga radionica održana je u okviru Europskog tjedna malog i srednjeg poduzetništva, u Zagrebu 28. studenoga u
Velikoj dvorani Ministarstva gospodarstva, Ulica grada Vukovara 78.
Cilj je radionice bio pružiti informacije o načinima na koje pojedine kontaktne točke u HZN-u, u tijelima državne uprave i
javnim institucijama pružaju podršku mikro, malim i srednjim poduzećima. Na radionici su predstavljene informacijske i
kontaktne točke u Hrvatskom zavodu za norme (HZN), Ministarstvu gospodarstva (MINGO), Ministarstvu graditeljstva i
prostornoga uređenja (MGIPU), Ministarstvu poduzetništva i obrta (MINPO) i Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK). Na
radionici je također dodijeljeno nekoliko priznanja članovima HZN-a za izniman doprinos normizaciji.
Na radionici je sudjelovalo preko 60 sudionika koji su popunili evaluacijske listiće te ocijenili radionicu u cjelini, teme i
izlagače najvišim ocjenama.
Sudjelovanje na obje radionice bilo je besplatno uz obaveznu prijavu.

Dodijeljene zahvalnice malim i srednjim poduzećima za izniman doprinos u području
nacionalne normizacije
U 2013. godini zahvalnice su dodijeljene tvrtkama
ALTPRO d.o.o., Zagreb -Odra,
ELEKTROMEHANIKA JURIŠIĆ, Nova Gradiška,
MIRTA –KONTROL d.o.o., Zagreb,
PA-EL d.o.o., VelikoTrgovišće (www.hzn.hr/default.aspx?id=476)

