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Lokve, 11. lipnja 2021. godine  

Newsletter LAG-a Gorski kotar – Broj 9. 
Informacije o aktualnim događanjima, natječajima, sajmovima, usavršavanjima… 

 

NOVO E-SAVJETOVANJE: E-SAVJETOVANJE NACRTA NATJEČAJA ZA PROVEDBU PODMJERE 

17.1. „OSIGURANJE USJEVA, ŽIVOTINJA I BILJAKA“ 
Na portalu E-savjetovanje otvoreno je novo E-savjetovanje na temu Nacrta natječaja za provedbu 
podmjere 17.1. “Osiguranje usjeva, životinja i biljaka”. Predmetno savjetovanje možete pronaći ovdje, 
a svoje komentare možete dati  do 30. lipnja 2021. godine. 

PRVE IZMJENE DESETOG NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 4.1.1. PRR-A 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 02. lipnja 2021. 
godine prve izmjene Natječaja za tip operacije “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje 
konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – ulaganja u alternativne načine držanja kokoši nesilica 
u sektoru peradarstva. 

Mijenja se rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu 
te je od 14. lipnja 2021. godine od 12.00 sati do 14. rujna 2021. godine do 12.00 sati. 

Napomena: Obavještavaju se korisnici da prilikom popunjavanja zahtjeva za potporu trebaju koristiti 
novi predložak Tablice troškova i izračuna potpore koji je usklađen s izmjenom Natječaja. 

Sve ostale promjene i detalje možete pogledati ovdje. 

OBJAVLJEN NOVI NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 9.1.1. PRR-A “USPOSTAVA PROIZVOĐAČKIH 

GRUPA I ORGANIZACIJA” 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 02. lipnja 2021. četvrti 
Natječaj za provedbu Podmjere 9.1. „Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i 
šumarskom sektoru“ – provedba tipa operacije 9.1.1 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“. 

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16741#_Toc36548201
https://www.apprrr.hr/tip-operacije-4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljoprivrednih-gospodarstava/
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Svrha natječaja je dodjela potpore za provođenje aktivnosti predviđenih poslovnim planovima 
priznatih proizvođačkih organizacija najduže za prvih pet godina od priznavanja, u cilju olakšavanja 
izlaska na tržište, a time i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, a prihvatljivi 
korisnici su proizvođačke organizacije koje su priznate nakon 01. siječnja 2018. godine i kojima je 
odobren Poslovni plan od strane Ministarstva poljoprivrede. 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 10.000.000,00 HRK, a potpora se 
odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 500.000 EUR, odnosno maksimalno do 
100.000 EUR godišnje u protuvrijednosti u HRK. Intenzitet javne potpore iznosi 100%. 

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 14. 
lipnja 2021. godine od 12.00 sati do 14. srpnja 2021. godine do 12.00 sati. 

Detaljnije pogledajte ovdje. 

OBJAVLJEN 11. NATJEČAJ ZA PROVEDBU TO 4.1.1. PRR-A “RESTRUKTURIRANJE, 

MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA” – 

PODIZANJE NOVIH I/ILI RESTRUKTURIRANJE POSTOJEĆIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA 
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 02. lipnja 2021. 
godine, natječaj za provedbu podmjere 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – 
provedba tipa operacije 4.1.1 “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti 
poljoprivrednih gospodarstava” – podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada 
iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 200.000.000,00 HRK. 

Prihvatljivi korisnici su: 

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate u 
sektoru voća sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija 

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000,00 EUR. Najviša visina javne potpore po projektu 
iznosi: 

a) do 750.000 EUR, odnosno 

https://www.apprrr.hr/mjera-9-uspostava-proizvodackih-grupa-i-organizacija/
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b) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u 
kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi 
vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku 
dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu 

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 16. srpnja 2021. godine od 12.00 
sati do 30. rujna 2021. godine do 12.00 sati. 

Detaljnije možete pogledati ovdje. 

OTVORENA SU NOVA E-SAVJETOVANJA – PRIJEDLOG NOVIH VRSTA POTPORA KROZ MJERE 

10 I 14 PRR-A 

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS 
mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu, kojim se uvode nove vrste potpora u Mjeri 10 “Poljoprivreda, 
okoliš i klimatske promjene” te Mjeri 14 “Dobrobit životinja”,  u postupku je elektronskog savjetovanja 
do 11. lipnja 2021. godine. 

Navedenim izmjenama i dopunama u Mjeru 10 uvodi se novi tip operacije 10.1.17. “Poticanje uporabe 
stajskog gnoja na oraničnim površinama”, a za tipove operacija 10.1.3. “Očuvanje travnjaka velike 
prirodne vrijednosti”, 10.1.4. “Pilot mjera za zaštitu kosca” i 10.1.5. “Pilot mjera za zaštitu leptira” 
povećavaju se postojeći iznosi potpore. 

U Mjeru 14 u tipu operacije 14.1.2. “Dobrobit životinja u svinjogojstvu”, kod kategorije životinja krmače 
i nazimice, uvodi se potpora za “Poboljšanu skrb u prasilištu” te “Smanjenje toplinskog stresa” u ljetnim 
mjesecima pojačanim protokom zraka ili raspršivanjem vodom. Dodatno, u tipu operacije 14.1.4. 
“Dobrobit životinja u kozarstvu” i tipu operacije 14.1.5. “Dobrobit životinja u ovčarstvu” uvedeno je 
novo područje dobrobiti životinja “Poboljšana hranidba” te je uvedena diferencirana potpora za koze 
i ovce u proizvodnji mlijeka te mesa. 

Povećani su iznosi potpore za pojedine zahtjeve dobrobiti životinja u svim tipovima operacija. Kod 
odbijene prasadi, tovnih svinja, brojlera i purana potpora će se izračunavati uvažavajući turnusni 
karakter proizvodnje. Također, u svim tipovima operacija koji u okviru područja dobrobiti “Poboljšana 
hranidba” imaju zahtjev izrade i provedbe plana hranidbe uvodi se obveza kombiniranja ovog područja 
dobrobiti sa najmanje jednim zahtjevom iz ostalih područja dobrobiti životinja. 

https://www.apprrr.hr/tip-operacije-4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljoprivrednih-gospodarstava/
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Zbog uvođenja navedenih novih vrsta potpora u mjeri 10 i 14 produljuje se rok za zaprimanje zahtjeva 
do 28. lipnja 2021. godine. Sukladno tome produljuje se rok za izmjene ili dopune već podnesenih 
jedinstvenih zahtjeva do 13. srpnja 2021. te rok za zakašnjele zahtjeve do 23. srpnja 2021., kao i rok za 
dostavu potrebne dokumentacije u pojedinim mjerama. 

OBJAVLJEN NOVI NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 7.4.1. PRR-A “ULAGANJA U 

POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO 

STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU 

INFRASTRUKTURU” 
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 07. lipnja 2021. 
godine treći natječaj za provedbu Podmjere 7.4 “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje 
lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te 
povezanu infrastrukturu” – provedba tipa operacije 7.4.1 “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili 
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne 
aktivnosti te povezanu infrastrukturu”. 

Prihvatljivi korisnici su jedinice lokalne samouprave – za sve prihvatljive projekte unutar Natječaja; 
trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave – za projekte tržnica; javne 
ustanove dječji vrtići– za projekte dječjih vrtića; dobrovoljna vatrogasna društva – za projekte 
vatrogasnih domova. 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava potpore je 250.000.000,00 HRK od čega 50.000.000 HRK za sektor 
tržnica; 50.000.000 HRK zasektor vatrogasnih domova; 100.000.000 HRK za sektor društvenih 
domova/kulturnih centara i sportskih građevina; 50.000.000 HRK za sektor dječjih vrtića. 

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 15.000 EUR, a najviša vrijednost potpore po projektu do 
1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, dok je intenzitet javne potpore od 80 do 100%. 

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju prvog dijela 
zahtjeva za potporu je od 16. srpnja 2021. godine od 12.00 sati do 30. rujna 2021. godine do 12.00 sati. 

Detaljnije možete pogledati ovdje. 

https://www.apprrr.hr/podmjera-7-4-ulaganja-u-pokretanje-poboljsanje-ili-prosirenje-lokalnih-temeljnih-usluga-za-ruralno-stanovnistvo-ukljucujuci-slobodno-vrijeme-i-kulturne-aktivnosti-te-povezanu-infrastrukturu/
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HRVATSKI PROIZVOĐAČI PROIZVODE SIGURNU I ZDRAVU HRANU 

Svjetski dan sigurnosti hrane obilježio se 07. lipnja u cijelome svijetu, a upravo s istim ciljem osiguranja 
visoke razine zaštite zdravlja ljudi i podizanja svijesti o sigurnosti hrane Ministarstvo poljoprivrede 
provodi čitav niz projekata. 

Detaljnije o projektima i sigurnosti hrane možete pročitati ovdje. 

POTPISAN UGOVOR O OSIGURANJU ZA ŠTETE U U PROMETU VRIJEDNOSTI 34,8 MILIJUNA 

HRK 
Ministarstvo poljoprivrede i EUROHERC OSIGURANJE d.d. sklopili su dana 31. svibnja 2021. Ugovor o 
osiguranju od građanskopravne izvanugovorne odgovornosti prema trećim osobama svih 
lovoovlaštenika u Republici Hrvatskoj za razdoblje od godinu dana od dana potpisa ugovora. 

Detaljnije o ovome možete pročitati ovdje. 

POZIV NA UKLJUČENJE U IZLOŽBU „HRANA NIJE OTPAD, I JA MOGU UTJECATI!“ 
Ministarstvo poljoprivrede je dana 10. lipnja 2021. godine, s ciljem podizanja svijesti javnosti o 
problematici otpada od hrane, objavilo Ponovljeni Javni poziv srednjim školama za sudjelovanjem u 
izložbi „Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati“ u dvije sekcije.  

Rok za dostavu prijava je 21. lipnja 2021. godine. 

Ideja izložbe „Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati“ je da u sedam tematskih sekcija učenici srednjih 
škola kroz svoje praktične i kreativne radove podignu svijest javnosti o problemu bacanja hrane te 
potrošačima pruže jednostavne savjete kako je moguće smanjiti otpad od hrane u svakodnevnom 
životu. 

Održavanje izložbe predviđeno je za 29. rujna 2021. godine, na Svjetski dan osviještenosti o otpadu od 
hrane, u paviljonu na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu u trajanju od 10 do 19 sati i bit će besplatna 
za sve posjetitelje. 

U okviru ponovljenih sekcija 1. i 2. izložbeni radovi učenika imaju cilj osvijestiti činjenice o nastanku i 
količinama otpada od hrane u svijetu i Hrvatskoj te njegovom utjecaju na okoliš, osobito s obzirom na 
činjenicu da nemali dio stanovništva gladuje. 

https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/hrvatski-proizvodjaci-proizvode-sigurnu-i-zdravu-hranu/4676
https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/potpisan-ugovor-o-osiguranju-za-stete-u-u-prometu-vrijednosti-34-8-milijuna-kuna/4677
https://poljoprivreda.gov.hr/?id=4685&pregled=1&datum=Thu%20Jun%2010%202021%2011:21:41%20GMT+0200%20(srednjoeuropsko%20ljetno%20vrijeme)
https://poljoprivreda.gov.hr/?id=4685&pregled=1&datum=Thu%20Jun%2010%202021%2011:21:41%20GMT+0200%20(srednjoeuropsko%20ljetno%20vrijeme)

