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Dodatak 3. Razrada strateškog razvojnog cilja 1, s pripadajućim mjerama, TO, indikatorima i uvjetima implementacije12 
 

Strateški (specifični) razvojni 

cilj 1 

Razvoj identiteta područja LAG-a Škoji jačanjem održivog i konkurentnog gospodarstva 

Očekivani rezultati  • Povećanje broja projekata sufinanciranih iz fondova EU (EFPRR/PRR 2014.-2020.) za 35 projekata  

• Razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava putem 35 financiranih projekata   

Predviđena financijska alokacija 

do 2025.  

➢ 41,12% sredstava LAG-a iz podmjere 19.2 PRR 2014-2020 (345.000,00 EUR) 

➢ 40,46% sredstava LAG-a iz podmjere 19.2 PRR za prijelazno razdoblje 2021.-2022. (180.000,00 

EUR) 

➢ 40,89% sredstava LAG-a iz podmjere 19.2 PRR 2014-2020 i prijelaznog razdoblja koji iznosi 

1.283.880,86 EUR 

 

Ukupno SC1: 31,16% ukupnog iznosa LAG-a za provedbu podmjera 19.2-19.4 PRR 2014.-2020. i 

prijelaznog razdoblja koji iznosi 1.685.093,63 EUR (100%) 

Indikatori (mjerljivi pokazatelji) 

rezultata/naziv pokazatelja 

(result indicators), Pravilnik3, 

CMES/CMEF 

Ukupna odobrena/isplaćena 

sredstva (EUR) iz podmjere 

19.2 PRR 2014-2020 i 

prijelaznog razdoblja (javni 

rashodi)  

Ukupan broj 

odobrenih/sufinanciranih projekata 

iz podmjere 19.2 PRR 2014-2020 i 

prijelaznog razdoblja 

Broj kreiranih radnih mjesta putem 

odobrenih/sufinanciranih projekata iz  

podmjere 19.2 PRR 2014-2020 i 

prijelaznog razdoblja 

Početna vrijednost, 2014. 0 0 0 

Ciljana vrijednost, 2018.  195.000,00 13 0 

Ciljana vrijednost, 2025. 525.000,00 35 0 

Izvor informacija  Izvješća APPRRR i Lokalne akcijske grupe „Škoji“ 

Doprinos prioritetima i fokus P2/FP:2A 

 
1 Napomena: Usklađenje s odredbama Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/2019) te Ugovorom o 

dodjeli sredstava odabranom LAG-u br. 5759 potpisanim između LAG-a Škoji i Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.. Navedeno u sastavnicama 

tipova operacija podložno je promjenama obzirom na izmjenu nacionalne regulative za provedbu sukladnih tipova operacija Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. 
2 Izmjena godine ostvarenja ciljane vrijednosti te vremenskog razdoblja provedbe projekata 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. 
3 Napomena: izraz Pravilnik odnosi se na Pravilnik naveden pod fusnotom 1. 
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područjima PRR 

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

M1.1 Potpora razvoju konkurentne i održive poljoprivrede u LAG-u 

Vremensko razdoblje provedbe 

(broj planiranih projekata) 

2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 

0 0 0 0 13 10 0 0 12 

Predviđena financijska alokacija 

do 2025.  

➢ 525.000,00, odnosno 41,12% sredstava LAG-a iz podmjere 19.2 PRR 2014-2020, te 40,46% 

sredstava LAG-a iz podmjere 19.2 PRR za prijelazno razdoblje 2021.-2022. 

Ukupno M1.1: 31,16% ukupnog iznosa LAG-a za provedbu podmjera 19.2-19.4 PRR 2014.-2020. koji 

iznosi 1.685.093,63 EUR (100%) 

Popis tipova operacija za 

provedbu  

Naziv tipa operacije   Tip operacije iz PRR   Broj Mjere iz PRR  

TO1.1.4 Potpora razvoju malih poljoprivrednih 

gospodarstava 

6.3.1 6 

Indikatori (pokazatelji) Mjere (output indicators) 

Naziv indikatora (pokazatelja) Početna 

vrijednost, 

2014.4 

Ciljana vrijednost, 

2018. (EUR ili broj), 

odobreni 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 

0  195.000,00 525.000,00 CMES/CMEF 

indikatori 

/doprinos 

PRR/ZPP 

CMES/CMEF 

indikatori, doprinos 

PRR/ZPP Broj kreiranih radnih mjesta 

putem sufinanciranih projekata  

0 0 0 

Broj sufinaciranih projekata  0 13 35 

Broj PG-a koja su dobili 

potporu za razvoj malih PG 

0 13 35 2 2A 

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

 

FP: 2A 

525.000,00 

 
4 

Odnosi se na vrijednost postignutu provedbom LRS odnosno aktivnostima LAG-a u 2014. 
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Prioritetni tipovi operacija za provedbu Mjere (aktivnosti) 1.1 u svrhu postizanja cilja (očekivanih rezultata) 1 

Naziv i oznaka tipa operacije TO 1.1.4 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava 5 (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, 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 

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 

 

5  Korisnici, prihvatljive aktivnosti, uvjeti prihvatljivosti i troškovi usklađeni su s Pravilnikom navedenim u fusnoti 1; 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. 



  
 

4 
 

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 potpore6  Iznos potpore po projektu, fiksno: 15.000,00 EUR 

Intenzitet potpore  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. 

Prihvatljivi troškovi  Potpora se dodjeljuje obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti 

navedenih u poslovnom planu, a sukladno prihvatljivim aktivnostima. 

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

Kriteriji odabira za tip operacije7  − 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  

Financijska alokacija iz 19.28 EUR 525.000,00, odnosno 40,89% sredstava LAG-a iz podmjere 19.2 PRR 2014-2020 i prijelaznog 

razdoblja 

Financijska alokacija iz ukupne 

alokacije iz 19.2-19.4 do 2023.  

Ukupno TO 1.1.4: 31,16% od ukupnog iznosa LAG-a za provedbu podmjera 19.2-19.4 PRR 2014.-2020. i 

prijelaznog razdoblja koji iznosi 1.685.093,63 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. 

 

 
6             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. 
7  Detaljna tablica kriterija bodovanja projektnih prijedloga, odnosno projekata, 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. 
8 Odnosi se na ukupni iznos dodijeljen LAG-u za provedbu podmjere 19.2 od 1.283.880,86 EUR-a u razdoblju 2014.-2022. 


