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Dodatak 5. Razrada Strateškog razvojnog cilja 1, s pripadajućim mjerama, TO, indikatorima i uvjetima implementacije1  

Strateški (specifični) 

razvojni cilj 1 
Razvoj konkurentne poljoprivrede na području LAG-a 

Očekivani rezultati  • Povećanje broja projekata sufinanciranih iz javnih sredstava PRR 2014.-2020. za 66 projekata 

• Povećanje broja PG-a kojima je dodijeljena potpora u okviru PRR za ulaganja u restrukturiranje ili 

modernizaciju za 23 PG-a 

• Povećanje broja PG-a koji su dobili potporu za razvoj malih PG za 43 PG-a 

Predviđena financijska 

alokacija do 2025.  

65,42% sredstava LAG-a iz podmjere 19.2 PRR 2014.-2020. (927.236,55 EUR) 

Ukupno SC1: 50,71% ukupnog iznosa LAG-a za provedbu podmjera 19.2-19.4 PRR 2014.-2020. koji iznosi 

1.828.505,85 EUR (100%) 

Indikatori (mjerljivi 

pokazatelji) rezultata/naziv 

pokazatelja (result 

indicators), Pravilnik2, 

CMES/CMEF 

Ukupna odobrena/isplaćena 

sredstva (EUR) iz podmjere 

19.2 PRR 2014-2020 (javni 

rashodi)  

Ukupan broj 

odobrenih/sufinanciranih projekata 

iz podmjere 19.2 PRR 2014-2020 

Broj kreiranih radnih mjesta putem 

odobrenih/sufinanciranih projekata iz  

podmjere 19.2 PRR 2014-2020 

Početna vrijednost, 2014. 0,00 0 0 

Ciljana vrijednost, 2018.  74.576,34 5 0 

Ciljana vrijednost, 2023. 684.452,20 50 1 

Ciljana vrijednost, 2025. 927.236,55 66 1 

Izvor informacija  Izvješća APPRRR i Lokalne akcijske grupe Bosutski niz 

Doprinos prioritetima i 

fokus područjima PRR 

P2/FP:2A 

Prioritetne mjere (aktivnosti) za postizanje strateškog cilja (očekivanih rezultata) 1 

 
1 Napomena: Izmjena je sukladna nacionalnom regulatornom okviru za provedbu LEADER/CLLD-a u okviru Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. (Pravilnici, NN 96/17, 

53/18, 91/19, 37/20, 31/21), Ugovoru o dodjeli sredstava odabranom LAG-u br. 5778 potpisanim između LAG-a Bosutski niz i Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu 

i ruralnom razvoju s pripadajućim Aneksima br. 5778/1 i 5778/2. Izmjena je provedena zbog realokacija te radi uvećanja dodijeljenih sredstava odabranom LAG-u u okviru 

produžetka trajanja odnosno tzv. prijelaznog razdoblja provedbe Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. na 2021.-2022 godinu. 
2 Napomena: izraz Pravilnik odnosi se na važeći Pravilnik naveden pod fusnotom 1. 
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M1.2. Potpora konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja kroz održivi razvoj 

Vremensko razdoblje 

provedbe (broj planiranih 

projekata) 

2014. – 

2016. 

2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 

0 0 5 45 0 16 0 

Predviđena financijska 

alokacija do 2025. 

65,42% sredstava LAG-a iz podmjere 19.2 PRR 2014.-2020. (927.236,55 EUR) 

Ukupno M1.2: 50,71% ukupnog iznosa LAG-a za provedbu podmjera 19.2-19.4 PRR 2014.-2020. koji iznosi 

1.828.505,85 EUR (100%) 

Popis tipova operacija za 

provedbu  

Naziv tipa operacije   Tip operacije iz PRR   Broj Mjere iz PRR  

TO1.2.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje 

konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava 

4.1.1 4 

TO1.2.2 Potpora razvoju malih poljoprivrednih 

gospodarstava 

6.3.1 6 

Indikatori (pokazatelji) Mjere (output indicators) 

Naziv indikatora 

(pokazatelja) 

Ciljana vrijednost, 

2018. (EUR ili 

broj), odobreni 

projekti LAG-a 

Ciljana vrijednost, 

2023. (EUR ili broj), 

isplaćeni projekti 

LAG-a 

Ciljana vrijednost, 

2025. (EUR ili broj), 

isplaćeni projekti 

LAG-a  

Oznaka 

prioriteta 

kojem 

doprinosi  

Oznaka Fokus područja 

kojem doprinosi  

Ukupno isplaćena sredstva 

PRR (javni rashodi), EUR 

74.576,34 684.452,20 927.236,55 CMES/CMEF 

indikatori 

/doprinos 

PRR/ZPP 

CMES/CMEF 

indikatori, doprinos 

PRR/ZPP Broj kreiranih radnih 

mjesta putem 

sufinanciranih projekata  

0 1 1 

Broj sufinaciranih 

projekata  

5 50 66 

Broj PG kojima je 

dodijeljena potpora u 

okviru PRR za 

0 23 23 2 2A 
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restrukturiranje ili 

modernizaciju   

Broj PG-a koja su dobili 

potporu za razvoj malih 

poljoprivrednih 

gospodarstava 

5 22 16 2 2A 

Ukupno isplaćena sredstva PRR (javni 

rashodi) prema Fokus području (EUR) 

FP: 2A 

927.236,55 

Prioritetni tipovi operacija za provedbu Mjere (aktivnosti) 1.2. u svrhu postizanja cilja (očekivanih rezultata) 1 

Naziv i oznaka tipa 

operacije 

TO 1.2.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava 3 

(Napomena: sukladna tipu operacije 4.1.1 iz PRR)  

Prihvatljivi korisnici  1. Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava veće od 6.000 € za ulaganja u 

sektor voća, povrća i cvijeća i veća od 8.000 € za ostala ulaganja te proizvođačke grupe/organizacije 

priznate sukladno Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim 

mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda. 

2. Korisnici koji udovoljavaju uvjetima iz točke 1., a čije se sjedište nalazi te ulaganje provodi na području 

LAG-a Bosutski niz 

Prihvatljivi korisnici detaljno će biti definirani LAG Natječajem. 

Prihvatljive aktivnosti − građenje i/ili opremanje objekata za životinje, zatvorene/zaštićene prostore, objekte za 

uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala i gljiva, skladištenje, hlađenje, 

čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda, 

− nabava nove opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda, 

− nabava nove poljoprivredne mehanizacije i opreme i gospodarskih vozila uključujući sektor 

vinogradarstva, 

− aktivnosti podizanja novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada isključujući 

restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino,  

 
3 Korisnici, prihvatljive aktivnosti, uvjeti prihvatljivosti i troškovi usklađeni su s paketom aktivacije za TO LRS sukladan 4.1.1 PRR; 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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− izgradnja i/ili opremanje novih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu, te 

kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta 

I dr. Prihvatljive aktivnosti detaljno će biti definirane LAG Natječajem. 

Uvjeti prihvatljivosti  Ulaganja se moraju odnositi na poljoprivredne proizvode iz Popisa poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih 

Dodatkom I Ugovora o EU, osim proizvoda ribarstva. Kod podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik je dužan 

dostaviti dokument iz kojeg je vidljiva ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva iskazana u ukupnom 

standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva. Dokument izdaje Savjetodavna služba. 

Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o 

poljoprivredi, a proizvođačke grupe/organizacije priznate sukladno Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta 

poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim uz tržište poljoprivrednih proizvoda. 

Korisnik mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike 

Hrvatske. Ako projekt zahtijeva provedbu postupka ocjene o potrebi procjene i/ili procjene utjecaja zahvata na 

okoliš u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje procjena utjecaja zahvata na okoliš, ista se mora 

provesti prije ulaganja. (Ukoliko zakonodavstvo Europske unije nametne nove standarde, korisnik može podnijeti 

Zahtjev za potporu za dostizanje tih standarda unutar najviše 12 mjeseci od dana kada su oni postali obvezni za 

poljoprivredno gospodarstvo.) Mladi poljoprivrednik koji po prvi put uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo 

kao nositelj gospodarstva/odgovorna osoba može podnijeti Zahtjev za potporu za ulaganja namijenjena 

dostizanju standarda Europske unije, koja se odnose na poljoprivrednu proizvodnju, uključujući sigurnost na radu 

unutar najviše 24 mjeseca od datuma uspostavljanja gospodarstva. Korisnici u teškoćama u smislu smjernica 

Europske unije o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje poduzetnika u teškoćama nisu prihvatljivi 

kao korisnici. Korisnik je dužan uz Zahtjev za potporu dostaviti Izjavu da mu nisu dodijeljena sredstva za iste 

prihvatljive troškove u okviru ove Podmjere za koju 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. Nakon konačne isplate, korisnik je dužan najmanje narednih pet godina baviti se 

poljoprivrednom proizvodnjom za koju je ostvario potporu. Trajanje projekta nakon izdavanja Odluke o dodjeli 

sredstava do podnošenja posljednjeg Zahtjeva za isplatu može trajati najduže: 

a) do 24 mjeseca za građenje i podizanje nasada, 

b) do 12 mjeseci za opremanje. 

I dr. Uvjeti prihvatljivosti detaljno će biti definirani LAG Natječajem. 

Visina potpore  Planiran iznos javne potpore po projektu: min. 5.000,00 –  max. 15.000,00 EUR 
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Intenzitet potpore  Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova i može se uvećati za 

dodatnih 20% u sljedećim slučajevima, i to za mlade poljoprivrednike, koji su definirani kao nositelji projekta 

ovog tipa operacije, uz uvjet: 

a) ako se radi o fizičkoj osobi, mladi poljoprivrednik mora prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu biti 

zaposlen kod te fizičke osobe i početi plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi 

poljoprivrede. 

b) ako je nositelj projekta pravna osoba, mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen u pravnoj osobi – nositelju 

projekta prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu. 

Detaljni uvjeti primjene intenziteta potpore biti će propisani LAG natječajem i sukladni aktivaciji od strane 

APPRRR-a. 

Prihvatljivi troškovi  Općenito, prihvatljivi nematerijalni troškovi za sufinanciranje su: kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja 

prava na patente i licence, autorska prava, registracija i održavanje žigova i ostala nematerijalna ulaganja 

povezana s materijalnim ulaganjem, prihvatljivi opći troškovi jesu usluge arhitekata, inženjera i konzultanata, 

studije izvedivosti do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta. 

Općenito, prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje su: ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata, 

ulaganje u opremu za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda, ulaganje u kupnju nove 

poljoprivredne mehanizacije i opreme za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju i gospodarskih vozila 

uključujući sektor vinogradarstva i dr., ulaganja u prilagodbu novouvedenim standardima sukladno članku 17. 

Uredbe (EU) br. 1305/2013, ulaganja radi povećanja energetske učinkovitosti sukladno propisima koji reguliraju 

područje energetske učinkovitosti.Prihvatljiv trošak za sufinanciranje je i stjecanje objekata, strojeva i opreme 

kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine.  

Prihvatljivi troškovi detaljno će biti definirani LAG Natječajem. 

Neprihvatljivi troškovi  Općenito: porez na dodanu vrijednost, rabljena: poljoprivredna mehanizacija i oprema, gospodarska vozila te 

radni strojevi; troškovi održavanja i amortizacije, troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža 

davatelja leasinga, troškovi refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja, troškovi vlastitog 

rada, operativni troškovi, kupnja prava na poljoprivrednu proizvodnju, prava na plaćanje, kupovina životinja, 

kupovina i sadnja jednogodišnjeg bilja, troškovi nastali prije podnošenja Zahtjeva za potporu u 19.2, osim 

općih troškova i troškova kupnje zemljišta/objekata, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine, plaćanje u gotovini i 

dr. Neprihvatljivi troškovi detaljno će biti definirani LAG Natječajem. 

Kriteriji odabira za tip 

operacije 

Navedeni u Dodatku 8. LRS. 
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Financijska alokacija iz 19.2 EUR 283.738,88, odnosno 20,02% sredstava LAG-a iz podmjere 19.2 PRR 2014.-2020. 

Financijska alokacija iz 

ukupne alokacije iz 19.2-

19.4 do 2025. 

Ukupno TO 1.2.1: 15,52% od ukupnog iznosa LAG-a za provedbu podmjera 19.2-19.4 PRR 2014.-2020. koji 

iznosi 1.828.505,85 EUR (100%) 

Doprinos prioritetima i 

Fokus područjima PRR  

Ovaj tip operacije izravno 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, s naglaskom na sljedeća fokus područja; Fokus području 2A: Poboljšanje 

gospodarskih rezultata svih poljoprivrednih gospodarstava i olakšavanje restrukturiranja i modernizacije, 

osobito u cilju povećanja sudjelovanja u tržištu i tržišne usmjerenosti, kao i poljoprivredne diversifikacije; ali 

može također sekundarno, indirektno, doprinijeti fokus područjima: 2B, 3A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5D i 6A. 

Naziv i oznaka tipa 

operacije 

TO 1.2.2. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava 4 

(Napomena: sukladna tipu operacije 6.3.1. PRR) 

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; podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada; uređenje i poboljšanje kvalitete 

poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje; građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i 

prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih 

proizvoda; stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade 

proizvoda; operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva. I dr. Prihvatljive aktivnosti detaljno će biti 

definirane LAG Natječajem 

 
4 Korisnici, prihvatljive aktivnosti, uvjeti prihvatljivosti i troškovi usklađeni su s paketom aktivacije za TO LRS sukladan 6.3.1 PRR; 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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Uvjeti prihvatljivosti  Potpora unutar ovog tipa operacije može se dodijeliti samo jednom u cijelom programskom razdoblju 2014-2020 

po jednom korisniku. Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripada 

ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 

2.000 eura do 7.999 eura. 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 je dužan ostati unutar poljoprivrednog 

gospodarstva i zadržati poljoprivredno gospodarstvo najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore iz ove 

mjere. Provođenje prihvatljivih aktivnosti ne smije započeti prije podnošenja zahtjeva za potporu. Korisnik 

prilikom podnošenja zahtjeva za potporu mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema 

državnom proračunu Republike Hrvatske. I dr. Uvjeti prihvatljivosti detaljno će biti definirani LAG Natječajem. 

Visina potpore 5 Iznos javne potpore po projektu: 15.000,00 EUR 

Intenzitet potpore  Intenzitet potpore: 100% prihvatljivih troškova 

Prihvatljivi troškovi  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. 

Neprihvatljivi troškovi  Troškovi koji nisu u skladu s definiranim prihvatljivim aktivnostima i nisu navedeni u poslovnom planu. 

Neprihvatljivi troškovi detaljno će biti definirani LAG Natječajem. 

Kriteriji odabira za tip 

operacije 

Navedeni u Dodatku 8. LRS. 

Financijska alokacija iz 19.2 EUR 643.497,67, odnosno 45,40% sredstava LAG-a iz podmjere 19.2 PRR 2014.-2020. 

Financijska alokacija iz 

ukupne alokacije iz 19.2-

19.4 do 2025. 

Ukupno TO 1.2.2: 35,19% od ukupnog iznosa LAG-a za provedbu podmjera 19.2-19.4 PRR 2014.-2020. koji 

iznosi 1.828.505,85 EUR (100%) 

Doprinos prioritetima i 

Fokus područjima PRR  

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. 

 

 
5 Napomena: 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. 


