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Lokve, 05. lipanj 2020. godine  

Newsletter LAG-a Gorski kotar – Broj 11. 
Informacije o aktualnim događanjima, natječajima, sajmovima, usavršavanjima… 

 

USVOJEN PRIJEDLOG UREDBE O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POPISU POLJOPRIVREDE 

2020. 

Dana 28. svibnja 2020. Vlada Republike Hrvatske usvojila je Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Zakona 

o Popisu poljoprivrede 2020., kojom se propisuje njegovo provođenje za poslovne subjekte u razdoblju 

od 01. do 30. lipnja 2020., za obiteljska poljoprivredna gospodarstva u razdoblju od 14. rujna do 14. 

listopada 2020. godine te se utvrđuje mjesec listopad 2020. godine kao novi rok provedbe Kontrolnog 

popisa poljoprivrede. 

Detaljnije o ovoj temi možete pročitati ovdje. 

OBRTNA SREDSTVA ZA RURALNI RAZVOJ – KREDITI UZ KAMATNU STOPU OD 0,5% I BEZ 

NAKNADA 

Ministarstvo poljoprivrede je u suradnji s HBOR-om pripremilo novi financijski instrument koji će u 

kratkom roku osigurati likvidnost u sektorima poljoprivredne proizvodnje, prerađivačkog i šumarskog 

sektora, ali i potaknuti oporavak nakon javnozdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID-19. 

Detaljnije o ovome možete pročitati ovdje. 

PRVE IZMJENE DRUGOG NATJEČAJA ZA POTPORU ULAGANJU U POKRETANJE 

NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 02. lipnja 2020. prvu 

izmjenu drugog Natječaja za provedbu Podmjere 6.2. “Potpora ulaganju u pokretanje 

nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” – provedba tipa operacije 6.2.1. “Potpora 

ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”. 

Uslijed brojnih pitanja korisnika postavljenih putem mrežne stranice www.ruralnirazvoj.hr 

pojašnjavaju se pojedini uvjeti prihvatljivosti u Prilogu 1, 2 i 3 Natječaja. Izmjene su objavljene s 

https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/usvojen-prijedlog-uredbe-o-izmjeni-i-dopuni-zakona-o-popisu-poljoprivrede-2020/4020
https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/obrtna-sredstva-za-ruralni-razvoj-krediti-uz-kamatnu-stopu-od-0-5-i-bez-naknada/4018
http://www.ruralnirazvoj.hr/
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vidljivim promjenama u tekstu i čistopisu radi lakšeg snalaženja. Iz popisa dokumentacije brišu se 

dokazi izvora financiranja te se mijenja i predložak Poslovnog plana, koji nije dio predmetnog natječaja, 

već povezane dokumentacije za podnošenje zahtjeva za potporu. Molimo korisnike da u mapi Upute i 

predlošci pronađu novi predložak Poslovnog plana kojeg će popuniti i učitati prilikom podnošenja 

zahtjeva za potporu. 

Iz navedenih razloga pomiče se rok za podnošenje zahtjeva za potporu te traje od 10. lipnja 2020. 

godine od 12:00 sati do 10. kolovoza 2020. godine do 12:00 sati. 

Natječaj, izmjene i potrebne predloške možete pronaći ovdje. 

PROGRAM POTPORE PRIMARNIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA –ODOBRAVANJE 

DODATNIH KORISNIKA U TIJEKU 
Obavještavaju se primarni poljoprivredni proizvođači u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva 
da objavljeni popis inicijalno prihvatljivih korisnika nije konačan s obzirom na dodatni set podataka 
zaprimljen od drugih nadležnih tijela državne uprave. Nakon provjere i usklađivanja podataka ažurirani 
popis inicijalno prihvatljivih korisnika po svakoj Mjeri/Podmjeri bit će objavljen na mrežnoj stranici 
Agencije kao i na AGRONET sustavu. 

Po isteku roka za očitovanje o prihvaćanju prava i obveza svih korisnika (15 dana od dana objave Odluke 
na AGRONET-u) utvrdit će se konačan popis prihvatljivih korisnika koji su preuzeli prava i obaveze iz 
Programa, kao i točan iznos potpore po svakom korisniku sukladno provedenoj preraspodjeli omotnice 
čime će doći do poravnanja sredstava (isplate i/ili povrata). 

Detaljnije o ovome možete pronaći ovdje. 

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA POTPORU ZA AKTIVNOSTI INFORMIRANJA I PROMOVIRANJA ZA 

SKUPINE PROIZVOĐAČA NA UNUTARNJEM TRŽIŠTU 
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 4. lipnja 2020. 
godine Natječaj za provedbu podmjere 3.2. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje 
provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu“ – provedba tipa operacije 3.2.1 „Potpora za 
aktivnosti informiranja i promoviranja“. 

Svrha natječaja je sufinanciranje troškova za provođenje aktivnosti predviđenih Planom informiranja i 
promoviranja, a u cilju poboljšanja svijesti potrošača o postojanju i specifikaciji proizvoda proizvedenih 

https://www.apprrr.hr/podmjera-6-2-potpora-ulaganju-u-pokretanje-nepoljoprivrednih-djelatnosti-u-ruralnim-podrucjima/
https://www.apprrr.hr/program-potpore-primarnim-poljoprivrednim-proizvodacima-odobravanje-dodatnih-korisnika-u-tijeku/
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u okviru sustava zaštićenih oznaka izvornosti (ZOI) i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP) 
te sustava zajamčeno tradicionalnog specijaliteta (ZTS), kao i u sustavu ekološke proizvodnje. 

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za 
potporu je od 12:00 sati 06. srpnja 2020. godine do 12:00 sati 31. kolovoza 2020. godine. Detaljnije 
pogledajte ovdje. 

 

 

 

 

 

https://www.apprrr.hr/podmjera-3-2-potpora-za-aktivnosti-informiranja-i-promicanja-koje-provode-skupine-proizvodaca-na-unutarnjem-trzistu/

