Dodatak 3. Razrada strateškog razvojnog cilja 1, s pripadajućim mjerama, TO, indikatorima i uvjetima implementacije1
Strateški (specifični)
razvojni cilj 1
Očekivani rezultati

Predviđena financijska
alokacija do 2023.
Indikatori (mjerljivi
pokazatelji) rezultata/naziv
pokazatelja (result
indicators), Pravilnik2,
CMES/CMEF
Početna vrijednost, 2014.
Ciljana vrijednost, 2018.
Ciljana vrijednost, 2023.
Izvor informacija
Doprinos prioritetima i
fokus područjima PRR

Razvoj održivog ruralnog gospodarstva i jačanje zaštite okoliša u svrhu jačanja prepoznatljivosti područja
LAG-a
 Rast zaposlenosti stvorene u projektima za koje je dodijeljena potporan za razvoj nepoljoprivrednih
djelatnosti u PG-ima za 3 zaposlena
 Povećanje broja projekata sufinanciranih iz ESI fondova (EPFRR putem PRR 2014.-2020.) za 29
projekata
 Razvoj 24 mala poljoprivredna gospodarstva
 65,62% sredstava LAG-a iz podmjere 19.2 PRR 2014-2020 (515.437,50 EUR)
Ukupno SC1: 50% ukupnog iznosa LAG-a za provedbu podmjera 19.2-19.4 PRR 2014.-2020. koji iznosi
1.030.837,50 EUR (100%)
Ukupna odobrena/isplaćena
Ukupan broj
Broj kreiranih radnih mjesta putem
sredstva (EUR) iz podmjere
odobrenih/sufinanciranih projekata
odobrenih/sufinanciranih projekata iz
19.2 PRR 2014-2020 (javni
iz podmjere 19.2 PRR 2014-2020
podmjere 19.2 PRR 2014-2020
rashodi)
0
0,00
365.400,00
19
515.437,50
29
Izvješća APPRRR i Lokalne akcijske grupe Kvarnerski otoci
P2/FP:2A, P6/FP:6A

0
0
3

Napomena: Usklađenje s odredbama Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i
podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 96/2017), njegovim Izmjenama i dopunama (NN 53/2018) te Ugovorom o dodjeli sredstava odabranom LAG-u br. br. 5744,
potpisanim između LAG-a Kvarnerski otoci i Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Izmjena je provedena radi kašnjenja provedbe Mjere 19 na nacionalnoj razini.
Navedeno u sastavnicama tipova operacija podložno je promjenama obzirom na izmjenu nacionalne regulative za provedbu sukladnih tipova operacija Programa ruralnog razvoja RH 20142020.
2 Napomena: izraz Pravilnik odnosi se na Pravilnik za provedbu Mjere 19 (NN 96/17, 53/18) naveden pod fusnotom 1.
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M1.1
Vremensko razdoblje
provedbe (broj planiranih
projekata)
Predviđena financijska
alokacija do 2023.
Popis tipova operacija za
provedbu
TO1.1.3

Prioritetne mjere (aktivnosti) za postizanje strateškog cilja (očekivanih rezultata) 1
Potpora razvoju konkurentnih i održivih poljoprivrednih gospodarstava
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
0
0
0
0
19
10

 45,84% sredstava LAG-a iz podmjere 19.2 PRR 2014-2020 (360.000,00 EUR)
Ukupno M1.1: 34,92% ukupnog iznosa LAG-a za provedbu podmjera 19.2-19.4 PRR 2014.-2020. koji iznosi
1.030.837,50 EUR (100%)
Naziv tipa operacije
Tip operacije iz PRR
Broj Mjere iz PRR

Potpora
razvoju
malih
poljoprivrednih 6.3.1
gospodarstava
Indikatori (pokazatelji) Mjere (output indicators)
Naziv indikatora
Početna
Ciljana vrijednost,
Ciljana vrijednost,
(pokazatelja)
vrijednost, 2014.3 2018. (EUR ili broj),
2023. (EUR ili broj),
odobreni projekti
isplaćeni projekti LAGLAG-a
a
Ukupno isplaćena sredstva 0
210.000,00
360.000,00
PRR (javni rashodi), EUR
Broj kreiranih radnih
0
0
0
mjesta putem
sufinanciranih projekata
Broj sufinaciranih
0
14
24
projekata
Broj PG-a koja su dobili
potporu za razvoj malih PG

3

2020.
0

0

14

24

Op.a. odnosi se na vrijednost postignutu provedbom LRS odnosno aktivnostima LAG-a u 2014.

2

6

Oznaka
prioriteta
kojem
doprinosi
CMES/CMEF
indikatori
/doprinos
PRR/ZPP

Oznaka Fokus područja
kojem doprinosi

2

2A

CMES/CMEF
indikatori, doprinos
PRR/ZPP

Ukupno isplaćena sredstva PRR (javni rashodi) prema Fokus području (EUR)

FP: 2A
360.000,00
Prioritetni tipovi operacija za provedbu Mjere (aktivnosti) 1.1 u svrhu postizanja cilja (očekivanih rezultata) 1
Naziv i oznaka tipa
TO 1.1.3 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava 4
(Napomena: sukladna TO 6.3.1, PRR 2014.-2020.)
operacije
Ciljani korisnici
Korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske
veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do
7.999 eura. Prihvatljivi korisnici detaljno će biti definirani LAG Natječajem.
Prihvatljive aktivnosti
Potpora se dodjeljuje obliku bespovratnih financijskih sredstava.za provođenje prihvatljivih aktivnosti koje
moraju biti navedene u poslovnom planu, a odnose se na: kupnju domaćih životinja, jednogodišnjeg i
višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,; kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i
objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog
gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda, osim proizvoda ribarstva;
kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta; kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme i dr.
Prihvatljive aktivnosti detaljno će biti definirane LAG Natječajem.
Uvjeti prihvatljivosti
Potpora unutar ovog tipa operacije može se dodijeliti samo jednom u cijelom programskom razdoblju 2014-2020
po jednom korisniku. U trenutku podnošenja zahtjeva za potporu poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u
Upisnik poljoprivrednih gospodarstva sukladno Zakonu o poljoprivredi. Korisnik je dužan izraditi poslovni plan
za razvoj malog poljoprivrednog gospodarstva. Korisnik u poslovnom planu obavezno mora definirati ciljeve,
koje je dužan ostvariti u okviru najmanje jedne od aktivnosti, a koje se moraju odnositi na modernizaciju i/ili
unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog
standardnog ekonomskog rezultata. Korisnik je dužan ostati unutar poljoprivrednog gospodarstva i zadržati
4

Korisnici, prihvatljive aktivnosti, uvjeti prihvatljivosti i troškovi usklađeni su s Pravilnikom o provedbi Podmjere 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim
poljoprivrednicima“, Podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ i Podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih
poljoprivrednih gospodarstava“ u okviru mjere M06 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje
2014. – 2020. (NN 42/15) te njegovim Izmjenama (NN 6/17); Važno je napomenuti kako je sve navedeno, izuzev intenziteta i visine potpore te kriterija odabira, podložno
promjenama, ovisno o važećoj nacionalnoj regulativi za provedbu sukladnog tipa operacije u trenutku izrade i objave dokumentacije LAG Natječaja.

3

Visina potpore5
Intenzitet potpore

Prihvatljivi troškovi
Neprihvatljivi troškovi
Kriteriji odabira za tip
operacije6
Financijska alokacija iz
19.2

poljoprivredno gospodarstvo najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore iz ove mjere. Provođenje
prihvatljivih aktivnosti ne smije započeti prije podnošenja zahtjeva za potporu. Kod podnošenja zahtjeva za
potporu korisnik je dužan dostaviti potvrdu iz koje je vidljiva ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva
iskazana u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva. Korisnik prilikom
podnošenja zahtjeva za potporu mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom
proračunu Republike Hrvatske. Korisnik je dužan uz zahtjev za potporu dostaviti Izjavu da mu nisu dodijeljena
bespovratna sredstva za iste prihvatljive aktivnosti iz poslovnog plana u okviru tipa operacije za koji je podnio
zahtjev za potporu od strane središnjih tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, te svake pravne osobe koja dodjeljuje državne potpore. Nije dozvoljeno poduzimanje radnji koje bi
mogle dovesti do financiranja istih prihvatljivih aktivnosti ostalih EU fondova, uključujući i prijavu na natječaj za
dodjelu sredstava; i dr. Uvjeti prihvatljivosti detaljno će biti definirani LAG Natječajem.
Iznos potpore po projektu: 15.000,00 EUR
Intenzitet potpore: 100% prihvatljivih troškova
Isplata se vrši u dvije rate u razdoblju od najviše 3 godine kako slijedi:
– isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon odluke o dodjeli potpore,
– isplata druge/zadnje rate će se slijediti nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu
Potpora se dodjeljuje obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih
u poslovnom planu, a sukladno prihvatljivim aktivnostima. Prihvatljivi troškovi detaljno će biti definirani LAG
Natječajem.
Troškovi koji nisu u skladu s definiranim prihvatljivim aktivnostima i nisu navedeni u poslovnom planu.
Neprihvatljivi troškovi detaljno će biti definirani LAG Natječajem.
Veličina poljoprivrednog gospodarstva; korisnikov radni status (prioritet imaju dugotrajno nezaposlene osobe);
utjecaj planiranih djelatnosti na okoliš (prednost imaju djelatnosti s pozitivnim utjecajem na okoliš); održivost
projekta
EUR 360.000,00, odnosno 45,84% sredstava LAG-a iz podmjere 19.2 PRR 2014-2020

Navedena Visina potpore može se promijeniti iz fiksne u „do“ 15.000,00 EUR ovisno o pravilima za provedbu sukladnog tipa operacije na nacionalnoj razini.
tablica kriterija bodovanja projektnih prijedloga nalazi se u Dodatku 5., uz napomenu da su kriteriji podložni promjenama obzirom na promjene LRS i okolnosti razvoja područja kao i
regulatornog okvira provedbe PRR 2014-2020.
5

6Detaljna

4

Financijska alokacija iz
ukupne alokacije iz 19.219.4 do 2023.
Doprinos prioritetima i
Fokus područjima PRR

Ukupno TO 1.1.3: 34,92% ukupnog iznosa LAG-a za provedbu podmjera 19.2-19.4 PRR 2014.-2020. koji iznosi
1.030.837,50 EUR (100%)

Ovaj tip operacije uglavnom doprinosi ostvarenju prioriteta 2: Jačanje isplativosti poljoprivrednog gospodarstva i
konkurentnosti svih vrsta poljoprivrede u svim regijama te promicanje inovativnih poljoprivrednih tehnologija i
održivog upravljanja šumama; Fokus područje: 2A) Poboljšanje gospodarskih rezultata svih poljoprivrednih
gospodarstava i olakšavanje restrukturiranja i modernizacije, osobito s ciljem povećanja sudjelovanja u tržištu i
tržišne usmjerenosti, kao i poljoprivredne diversifikacije.
Prioritetne mjere (aktivnosti) za postizanje strateškog cilja (očekivanih rezultata) 1
M1.2
Potpora razvoju diversifikacije djelatnosti poljoprivrednih gospodarstava i nepoljoprivrednim
ulaganjima
Vremensko razdoblje provedbe
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
(broj planiranih projekata)
0
0
0
0
5
0
0
Predviđena financijska alokacija
 155.400,00 EUR, odnosno 19,79% sredstava LAG-a iz podmjere 19.2 PRR 2014-2020
do 2023.
Ukupno M1.2: 15,07% ukupnog iznosa LAG-a za provedbu podmjera 19.2-19.4 PRR 2014.-2020. koji
iznosi 1.030.837,50 EUR (100%)
Popis tipova operacija za
Naziv tipa operacije
Tip operacije iz PRR
Broj Mjere iz PRR
provedbu
TO1.2.3
Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti 6.4.1
6
u ruralnim područjima
Indikatori (pokazatelji) Mjere (output indicators)
Naziv indikatora (pokazatelja)
Početna
Ciljana vrijednost,
Ciljana vrijednost,
Oznaka
Oznaka Fokus područja
vrijednost, 2014.7 2018. (EUR ili broj), 2023. (EUR ili broj),
prioriteta
kojem doprinosi
odobreni projekti
isplaćeni projekti
kojem
LAG-a
LAG-a
doprinosi
Ukupno isplaćena sredstva PRR 0
155.400,00
155.400,00
CMES/CMEF CMES/CMEF
(javni rashodi), EUR
indikatori
indikatori, doprinos
7

Op.a. odnosi se na vrijednost postignutu provedbom LRS odnosno aktivnostima LAG-a u 2014.

5

Broj kreiranih radnih mjesta
0
0
3
putem sufinanciranih projekata
Broj sufinanciranih projekata
0
5
5
Broj radnih mjesta stvorenih u
0
0
3
projektima za koje je dodijeljena
potpora
Ukupno isplaćena sredstva PRR (javni rashodi) prema Fokus području (EUR)

/doprinos
PRR/ZPP

PRR/ZPP

6

6A

FP:6A
155.400,00
Prioritetni tipovi operacija za provedbu Mjere (aktivnosti) 1.2 u svrhu postizanja cilja (očekivanih rezultata) 1
Naziv i oznaka tipa
TO 1.2.3 Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima8
(Napomena: sukladna TO 6.4.1, PRR 2014.-2020.)
operacije
Ciljani korisnici
Korisnici su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika te fizičke osobe koje su nositelji ili članovi
obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću ili razvijaju nepoljoprivredne djelatnosti, u rangu mikro ili
malog poduzeća. Prihvatljivi korisnici detaljno će biti definirani LAG Natječajem.
Prihvatljive aktivnosti
1. Građenje i/ili opremanje građevina i/ili turističke infrastrukture za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih
usluga
2. Građenje i/ili opremanje građevina u kojima se obavlja proizvodnja i/ili trženje proizvoda tradicijskih
obrta, umjetničkih obrta uključujući i obrte za izradu suvenira i rukotvorina
3. Građenje i/ili opremanje građevina za pružanje usluga u ruralnim područjima u poljoprivredi i šumarstvu
Građenje i/ili opremanje građevina za preradu, skladištenje, pakiranje i/ili izravnu prodaju proizvoda koji
nisu obuhvaćeni Dodatkom 1. Ugovora o funkcioniranju EU.
Prihvatljive aktivnosti detaljno će biti definirane LAG Natječajem.
Uvjeti prihvatljivosti
Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za
potporu. Korisnik, u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, mora pripadati ekonomskoj veličini
8

Korisnici, prihvatljive aktivnosti, uvjeti prihvatljivosti i troškovi usklađeni su s Pravilniku o provedbi Podmjere 6.4. “Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti” unutar Mjere
M06 “Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN br. 49/18); Važno je napomenuti kako je sve
navedeno, izuzev intenziteta i visine potpore te kriterija odabira, podložno promjenama, ovisno o važećoj nacionalnoj regulativi za provedbu sukladnog tipa operacije u trenutku izrade i objave
dokumentacije LAG Natječaja.
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Visina potpore
Intenzitet potpore
Prihvatljivi troškovi

poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 2.000 eura. Ulaganje u okviru ovog tipa operacije provodi se u
naseljima s najviše 5.000 stanovnika na području jedinice lokalne samouprave u kojoj se nalazi sjedište korisnika.
Korisnik mora izraditi poslovni plan. Prihvatljiva ulaganja moraju biti u skladu s važećim strateškim i planskim
dokumentima jedinice lokalne samouprave u kojoj se provodi ulaganje. Proizvod prerade/predmet trženja mora
biti proizvod koji nije obuhvaćen Dodatkom I. Ugovora o funkcioniranju EU. Korisnici u teškoćama u smislu
Smjernice o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (SL C
249, 31. 7. 2014.) nisu prihvatljivi kao korisnici; i dr. Uvjeti prihvatljivosti detaljno će biti definirani LAG
Natječajem.
Najniži iznos potpore po projektu: 3.500,00 EUR
Najviši iznos potpore po projektu: 31.080,00 EUR
Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova.
Isplata potpore može biti jednokratna ili najviše u dvije rate.
Prihvatljivi su troškovi unutar sljedećih ulaganja:
1. turizam u ruralnom području
2. tradicijski obrt, umjetnički obrti uključujući i obrte za izradu suvenira i rukotvorina
3. pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu
4. prerada, marketing i izravna prodaja proizvoda koji nisu obuhvaćeni Dodatkom 1. Ugovora o
funkcioniranju EU
Prihvatljivi troškovi za sufinanciranje su:
1. građenje građevina
2. nabava novih strojeva i opreme, uključujući računalni softver
3. registracija i održavanje žigova
4. opći troškovi i
5. ulaganje u kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih
ulaganja (bez općih troškova) uz mogućnost kupnje prije podnošenja Zahtjeva za potporu.
Opći troškovi iz točke 4. (gore) nastali prije podnošenja Zahtjeva za potporu i tijekom provedbe ulaganja
prihvatljivi su u iznosu do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova) i uključuju:
 troškove pripreme poslovnog plana u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih
troškova)
7

Neprihvatljivi troškovi

Kriteriji odabira za tip
operacije9

Financijska alokacija iz
19.2

 troškove pripreme dokumentacije u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih
troškova)
 troškove projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata te troškove nadzora i
vođenja projekta u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u podstavku 1. i 2. ovoga stavka i
gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih troškova).
Prihvatljivi su samo oni opći troškovi vezani za ulaganje koji su nastali nakon 1. siječnja 2014. godine. Opći
troškovi prihvatljivi su samo uz ulaganje za koje je podnesen Zahtjev za potporu.
Prihvatljivi troškovi detaljno će biti definirani LAG Natječajem.
Porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV), u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar
obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a; drugi porezi, prirezi, naknade,doprinosi i druga davanja;
kamate; rabljeni strojevi i oprema; kupnja vozila; održavanje građevine i oprema za održavanje građevine;
troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi refinanciranja kamata, režijski
i operativni troškovi, troškovi osiguranja, troškovi održavanja i amortizacije, troškovi zakupa kao što je marža
zakupodavca; novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka; troškovi nastali prije podnošenja
Zahtjeva za potporu, osim općih troškova, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine; opći troškovi vezani uz ulaganje
koje je bilo predmet Zahtjeva za potporu ako ulaganje nije odobreno; nepredviđeni radovi u građenju i ostali
nepredviđeni troškovi i troškovi plaćanja u gotovini. Neprihvatljivi troškovi detaljno će biti definirani LAG
Natječajem.
Stručna sprema i radno iskustvo nositelja poljoprivrednog gospodarstva ili člana obiteljskog poljoprivrednog
gospodarstva; ulaganje doprinosi očuvanju/stvaranju novih radnih mjesta; status zaposlenja nositelja
poljoprivrednog gospodarstva ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva; ulaganja iz poslovnog plana
imaju pozitivan utjecaj na okoliš; razvoj nepoljoprivredne djelatnosti kao dodane vrijednosti postojećem
poljoprivrednom gospodarstvu; projektna ideja se zasniva na ulaganje u tradicijsku baštinu specifičnu za područje
LAG-a; održivost projekta
EUR 155.400,00 odnosno 19,79% sredstava LAG-a iz podmjere 19.2 PRR 2014-2020

Detaljna tablica kriterija bodovanja projektnih prijedloga nalazi se u Dodatku 5., uz napomenu da su kriteriji podložni promjenama obzirom na promjene LRS i okolnosti
razvoja područja kao i regulatornog okvira provedbe PRR 2014-2020.
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Financijska alokacija iz
ukupne alokacije iz 19.219.4 do 2023.
Doprinos prioritetima i
Fokus područjima PRR

Ukupno TO 1.2.3: 15,07% ukupnog iznosa LAG-a za provedbu podmjera 19.2-19.4 PRR 2014.-2020. koji iznosi
1.030.837,50 EUR (100%)
Ovaj tip operacije je uglavnom pridonosi ostvarenju Prioriteta 6: Promicanje društvene uključenosti, smanjenje
siromaštva te gospodarskog razvoja u ruralnim područjima, s naglaskom na Fokus područje 6A) Olakšavanje
diversifikacije, stvaranja i razvoja malih poduzeća i otvaranje radnih mjesta.
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