
Sažetak 
Strategije razvoja ljudskih potencijala Primorsko-goranske županije 2015.-2020. 

 
 
Inicijativom Primorsko-goranske županije i Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. pokrenuta 
je izrada Strategije razvoja ljudskih potencijala Primorsko-goranske županije za razdoblje do 
2020. godine. Ovaj strateški dokument ima dodatnu važnost radi negativnih pokazatelja 
zaposlenosti na području Primorsko-goranske županije, a kako bi se potaknule nove 
inicijative i projekti koji će doprinijeti njezinoj konkurentnosti.  
 
Za izradu ovog dokumenta najprije su se formirala dva radna tima, uži i širi, čiji su 
predstavnici sadašnjih članica Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Primorsko-goranske 
županije. Održano je više sastanaka na kojima su predloženi vizija, strateški ciljevi, prioriteti i 
mjere. Izrađena je njihova razrada temeljem analize stanja, iznijete problematike i SWOT 
analize. Korištena je uvriježena metodologija njene izrade koja je najprije obuhvatila izradu 
analize stanja ljudskih potencijala i gospodarstva na području Primorsko-goranske županije.  
 
Analiza stanja tržišta rada u Primorsko-goranskoj županiji obuhvatila je glavne značajke 
stanovništva i demografska kretanja, gospodarstvo, nezaposlenost, potražnju za radnom 
snagom i zapošljavanje, politike zapošljavanja, položaj osjetljivih skupina na tržištu rada, 
stanje i trendovi tržišta rada. 
 
Iz analize su istaknuti problemi i moguća rješenja za njihovo rješavanje. Temeljem toga 
postavljena je vizija i misija razvoja ljudskih potencijala. Slijedom toga nastali su strateški 
ciljevi, prioriteti i mjere koji manifestiraju prije navedeno.  Vizija je usmjerena prema 
stvaranju sposobnosti županije da u tržišnim uvjetima proizvede proizvode i usluge koji se 
mogu valorizirati na međunarodnom tržištu kako bi kontinuirano ostvarili  i u budućnosti 
povećali  realne dohotke stanovništva. Takvo konkurentno gospodarstvo treba imati visoku 
razinu zaposlenosti pa vizija glasi:  Uspostava konkurentnog gospodarstva s visokom razinom 
zaposlenosti. 
 
Na viziju se nadovezuje misija koja glasi:  Zadržati postojeća i otvoriti nova radna mjesta 
poticanjem gospodarstva na način da se poveća  znanje, sposobnosti i vještine kako 
pojedinaca tako i gospodarskih subjekata. 
 
Kako bi se vizija uz misiju ostvarila, postavljaju se tri strateška cilja: 
 
Prvi je ojačati potporno okruženje za zapošljavanje i zapošljivost što čini temeljni cilj za 
razvoj županijskog društveno-ekonomskog razvoja. Obuhvaća dva prioriteta, svaki po tri 
mjere. 
 
Drugi strateški cilj je stvoriti uvjete za socijalno osjetljive skupine koji ima jedan prioritet s 
tri mjere. 
 
Treći je strateški cilj jačanje partnerskih odnosa na tržištu rada s dva prioriteta, svaki s po 
dvije mjere. 
 



 
Pregled vizije, misije, strateških ciljeva, prioriteta i mjera dalje sljedeća shema 1:  
 
 
 

Vizija:     
               Uspostava konkurentnog gospodarstva s visokom razinom zaposlenosti 
 
 

Misija:    
               Zadržati postojeća i otvoriti nova radna mjesta poticanjem gospodarstva 
                na način da se poveća  znanje, sposobnosti i vještine kako pojedinaca tako i 
                gospodarskih subjekata. 
 
 

Strateški ciljevi: 
 

1.  Ojačati potporno okruženje za zapošljavanje i zapošljivost 

1. Jačati pristup zapošljavanju 
    i prilagodljivosti radne snage 
 

1. Poticati poduzetništvo 

2. Razvijati nova znanja i vještine zaposlenih i  
     nezaposlenih 

3. Poticati inovativna rješenja za stvaranje novog 
    zapošljavanja 

2. Jačati obrazovanje i znanost 
 

1. Usklađivanje obrazovnih programa sa 
     strateškim dokumentima i potrebama  
     gospodarstva 

2. Razvijati ljudski kapital u sustavu obrazovanja 

3. Jačati potencijale za istraživanje i razvoj 

4. Jačati programe cjeloživotnog obrazovanja 

2.  Stvoriti bolje uvjete za socijalno osjetljive skupine 

1. Jačati socijalnu uključenost  
    osjetljivih skupina 

1. Poticati obrazovanje i zapošljavanje svih  
    osjetljivih skupina 

2. Poticati obrazovanje i zapošljavanje skupina  
    kojima prijeti socijalna isključenost 

3. Poticati razvoj socijalnih usluga i razviti  
    kapacitete njihovih pružatelja 

3.  Jačati partnerske odnose na tržištu rada 

1. Jačanje organizacijske strukture 
    lokalnih dionika 

1. Jačati Lokalno partnerstvo za zapošljavanje 
    (LPZ) i potencijale njegovih članica 

2. Postaviti Centar lokalnog partnerstva 

2. Jačanje odnosa između civilnog,  
    institucijskog i poslovnog sektora 

1. Poticati i razviti društveno poduzetništvo 

2. Poticati poslovni sektor za zapošljavanje  
    osjetljivih skupina 

 
 
 


