Željko Kolar, župan
Krapinsko-zagorske županije
Krapinsko-zagorska županija je jaka gospodarska regija te je naša obaveza da
Zagorski gospodarski zbor organiziramo na razini koje naše gospodarstvo i zaslužuje, a
to je na NAJVIŠOJ RAZINI. O ovome zorno govori i statistički podatak, koji nije nažalost
prošao dovoljno zapažen, da je u Zagorju prošla godina bila gospodarski jača čak i od
rekordne 2019. Prihodi u gospodarstvu rasli su sa 13,7 milijardi kuna na 15,3 milijarde
kuna, dok je ukupni prihod rastao velikih 16 posto!
Nakon dva pandemijska izdanja Zagorskog gospodarskog zbora, za jubilarno,
30. izdanje vratili smo se na puni obujam održavanja ove ugledne gospodarske
manifestacije s iznimno bogatom tradicijom i ne sumnjamo da će ovogodišnje izdanje
biti i više nego uspješno. Imamo sjajne gospodarstvenike, poduzetnike i obrtnike čija je
kvaliteta prepoznata ne samo na razini čitave Hrvatske, nego i Europske unije.
Snažno gospodarstvo je preduvjet za svaki drugi vid razvoja, zbog čega
Krapinsko-zagorska županija uvijek i svugdje nastoji biti snažna potpora našim
gospodarstvenicima, obrtnicima i poduzetnicima. Naravno tu je i naša Zagorska razvoja
agencija i Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije koji su im na raspolaganju
sa svojim specifičnim znanjima i savjetodavnim uslugama. Siguran sam da ćemo u
narednom razdoblju biti proaktivni i da ćemo zajedničkim snagama maksimalno
koristiti mogućnosti koje će nam pružiti nova financijska omotnica i mehanizam za
oporavak i otpornost.
Činjenica da je pokrovitelj 30. izdanja Zagorskog gospodarskog zbora Vlada
Republike Hrvatske, odnosno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja te
Ministarstvo poljoprivrede samo dokazuje da i Vlada prepoznaje značaj ove
gospodarske manifestacije, ali isto tako i da odaje priznanje našim gospodarstvenicima
i obrtnicima. Još jednom hvala i svim izlagačima i našim partnerima u organizaciji
Zagorskog gospodarskog zbora.
Uz uvijek izuzetno atraktivan program, kojeg priprema grad Krapina s
Turističkom zajednicom za Tjedan kulture, vjerujem da će Krapina ponovno biti
posjećena, kao u najbolja vremena“

