Per què Croàcia es la porta als Balcans per accedir al client públic?
Croàcia va culminar el seu procés d'integració a la UE l'1 de juliol de 2013, quan va passar a ser
el 28 membre de la Unió. Així, avui Croàcia és el país amb major finançament per càpita de
fons UE: ha passat de ser beneficiari de finançament europeu mitjançant instruments de
preadhesió a rebre quantitats molt superiors de finançament a través de les polítiques de
cohesió. La quantia d'aquests fons és de més de 10.000 milions d'euros en la programació
financera de la UE 2014-2020, i només un 5% menor per la de 2021-2027.
Després de les reformes recents, el sistema de contractació pública croata és dels més eficients
a l'Europa sud-oriental: el país ha realitzat importants esforços per guanyar eficàcia en la seva
capacitat d'absorció del finançament UE, dotant-se de nous instruments. Clau per a això és la
recent reforma de la Llei de Contractació Pública (gener de 2017) que, segueix (amb poc retard)
l'obligada transposició de les recents directives UE 23/2014 i 24/2014. Entre altres aspectes,
adopta el criteri d'oferta econòmica més avantatjosa (enfront del criteri de preu més barat
imperant fins al moment), disminueix considerablement l'arbitrarietat en el procés
d'apel·lació, i simplifica i estandarditza el procés de licitació, fent possible per a això
l'enviament telemàtic de tota la documentació, limitant les traduccions en les primeres fases.
Pel costat de l'oferta, les empreses locals, encara afectades per la crisi financera, requereixen
partners internacionals solvents que aportin múscul financer i referències. Això suposa una
excel·lent oportunitat per a les empreses catalanes que vulguin entrar a aquest mercat o als
països veïns, com Sèrbia, Bòsnia o Romania: fins i tot sense experiència local, poden sempre
associar-se amb empreses locals / regionals que licitin amb èxit, aportant referències i capacitat
financera, solucions tecnològiques, expertise, etc.
Els sectors amb més potencial a Croàcia són diversos i complementaris amb l'oferta catalana:
els que tindran major finançament europeu els pròxims anys seran medi ambient (aigua i
tractament de residus), infraestructures (especialment, ferrocarrils, ports i aeroports), amb més
de 2.500 MEURO de finançament UE per al període 2014-2020, i energia (amb especial
intensitat en fonts d'energia renovable). També seran importants receptors de fons l'agricultura
/ desenvolupament rural, el sector TIC, la pesca, salut, educació i turisme, entre d'altres.
Per tot això, la Missió estratègica d'ACCIÓ és l'oportunitat de conèixer de primera mà les
oportunitats del client públic a Croàcia, també com a estratègia als Balcans! Coneixerem els
principals actors involucrats en els processos licitatoris al país: administracions públiques
estatals, regionals i locals, els organismes multilaterals, i tindrem reunions individuals amb les
empreses públiques gestores de projectes, així com organitzacions empresarials, consultors,
potencials partners locals i empreses internacionals adjudicatàries de licitacions, entre d'altres.
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Missió estratègica d’ACCIÓ al client públic de Croàcia – 15-17/Oct 2018
Objectius

 Posicionar les empreses catalanes per accedir a contractes públics per
gestionar projectes, per oferir consultories i advisory, per accedir a la
contractació corporativa i per proposar-se com a proveïdors

Sectors






Institucions

 Ministeri M. Ambient, M. Energia, M. del Mar, Transport i
Infraestructures
 Ferrocarrils croates, Carreteres de Croàcia, Autopistes de Croàcia
 Autoritats locals i regionals, Agències de desenvolupament local,
Autor. portuàries
 Empreses croates, de països veïns i multinacionals, empreses
publiques, integradors, etc.
 European Bank for R.and Dev., Europ. Inv. Bank, World Bank, Del. UE

Logística






Cost

Obra civil, Infraestructures i Transport, Ferrocarril
Energia i Medi Ambient
Solucions Urbanes/Smart cities
Altres: TIC, Turisme, Salut

Dge 14/Oct a la tarda: sortida en vol directe, i Sopar a Zagreb
Dill. 15 i dimarts 16/Oct: tot el dia reunions a Zagreb, reunions grupals
i individuals
Dill. 15 i/o dimarts 16/Oct: possible visita a una 2ª ciutat (Zadar,
Osijek, Ljubljana, tbc)
Dicr 17/Oct: darreres reunions i tornada a Barcelona

 400 € cost de l’agenda, a pagar per l’empresa a ACCIÓ
 500 € (aprox) cost de viatges/trasllats, manutenció i hotels, a pagar
per l’empresa

CONTACTA’NS! A l’Oficina Tècnica de Contractació Pública Internacional d’ACCIÓ
Oriol Martínez Alòs-Moner - omartinez@catalonia.com - 93 551 7404 | 665 892 980

ACCIÓ CPI, Barcelona, 07/09/2018
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