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Newsletter LAG-a Gorski kotar – Broj 2. 
Informacije o aktualnim događanjima, natječajima, sajmovima, usavršavanjima… 

2022. 

Počinje podnošenje Jedinstvenog zahtjeva za 2022. godinu 

Poljoprivrednici od 7. ožujka 2022. u podružnicama Agencije za plaćanja mogu podnijeti 
Jedinstveni zahtjev za izravne potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja za 2022. godinu. 

Svoj zahtjev poljoprivrednici mogu samostalno popuniti u Agronetu, ali ga moraju isprintati 
te poslati poštom ili ga osobno donijeti u podružnicu Agencije u svojoj županiji do 16. 
svibnja 2022. godine. 

Poljoprivrednici koji posjeduju e-poljoprivredu iskaznicu zahtjev mogu podnijeti elektronički, 
uz elektronički potpis. Svima koji nemaju tu mogućnost pomažu djelatnici Agencije za 
plaćanja, Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. 

Također naglašavamo da se za već prijavljene pojedinačne poljoprivredne parcele ili za 
pojedinačna prava na plaćanja u jedinstvenom zahtjevu može zatražiti izmjena ili dopuna 
jedinstvenog zahtjeva najkasnije do 31. svibnja 2022. i to bez primjene administrativnih 
kazni za kašnjenje. Podnošenje jedinstvenog zahtjeva za zakašnjele zahtjeve je do 10. lipnja 
2022., ali se u tom slučaju smanjuje visina plaćanja po danu kašnjenja. 

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. 
godinu možete pronaći ovdje. 
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Na raspolaganju 1,3 milijardi kuna putem aktualnih natječaja Programa 
ruralnog razvoja 
Objavljeno je 15 natječaja iz Programa ruralnog razvoja ukupne vrijednosti 1,3 milijarde 

kuna, osiguranih za ulaganja u sektore od strateške važnosti za hrvatsku poljoprivredu. 

Za ulaganja u tov svinja osigurano je 200 milijuna kuna, kojima je planirano povećati 
kapacitet za više od 30 tisuća tovljenika, dok je za izgradnju/rekonstrukciju i opremanje 
objekata za životinje s izmuzištem u sektoru mliječnog govedarstva osigurano 150 milijuna. 
Za stočarski sektor osigurano je i 67 milijuna kuna za zbrinjavanje, rukovanje i korištenje 
stajskog gnojiva. 

Osigurana su i sredstva za strateški značajna ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i 
uljarice u iznosu od 250 milijuna kuna, za investicije u osnovnu infrastrukturu javnog 
navodnjavanja 150 milijuna kuna te za sjemensku i rasadničarsku proizvodnju 70 milijuna 
kuna. 
Za ulaganja u korištenje obnovljivih izvora energije osigurana su sredstva iz Instrumenta 
Europske unije za oporavak (EURI) u iznosu većem od 141 milijuna kuna. Spomenuti 
natječaji su posebno važni u svjetlu tržišnih poremećaja izazvanih rastom cijena 
poljoprivrednih inputa, rata u Ukrajini i sankcija Rusiji, a koji mogu dodatno ojačati 
prehrambenu sigurnost Hrvatske. 
Kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje bilo je važno pomoći 
potresom pogođenim poljoprivrednicima na Banovini, za koje su kreirana tri ubrzana 
natječaja Mjere 5, pri čemu je posljednji u tijeku, vrijedan 100 milijuna kuna. Uz to, otvoren 
je i Natječaj vrijedan 20 milijuna kuna za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog 
elementarnim i prirodnim nepogodama koje ne uključuju potres. 

Dodatno, u svrhu povećanja učinkovitosti u predindustrijskoj preradi drva otvoren je Natječaj 
vrijedan 147 milijuna kuna, za potporu lokalnim akcijskim grupama tri natječaja ukupne 
vrijednosti veće od 23 milijuna kuna, kao i Natječaj vrijedan 3 milijuna kuna uz pomoć kojeg 
će se poljoprivrednicima pružiti potpora za sudjelovanje u sustavima kvalitete. Otvoren je i 
natječaj za Mjeru koja se odnosi na očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u 
poljoprivredi u cilju očuvanja genetskih resursa i očuvanja tradicionalnih biljnih i životinjskih 
vrsta koje su u opasnosti od izumiranja, za što su osigurana sredstva u iznosu od 10 milijuna 
kuna. 

Pregled otvorenih natječaja nalazi se na poveznici. 
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Početkom travnja krenuo s radom Objekt za preradu voća CPRR PGŽ u 
Staroj Sušici  

Preradivši tisuću kila jabuka, Objekt za preradu voća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj 
Primorsko-goranske županije u Staroj Sušici krenuo je s radom.  

Investicija je vrijedna 4,4 milijuna kuna. Glavna svrha joj je pružiti svim zainteresiranim 
obiteljskim gospodarstvima usluge prerade voće. 

Oko tri milijuna kuna osigurano je iz proračuna PGŽ-a, 400 tisuća kuna europska su sredstva 
Ministarstva regionalnog razvoja, a 650 tisuća kuna vrijednost je opreme u čijoj nabavci su 
sudjelovali JLS-ovi koji su uz PGŽ, a koja je za opremu izdvojila dodatnih 300 tisuća kuna, 
osnivači Centra. Objekt se sastoji od rashladne komore, linije za preradu sokova, sušare, 
acetatora za proizvodnju octa i destilerije za jaka alkoholna pića. U ovoj godini predviđeno je 
i dodatnih 100 tisuća kuna za potrebnu opremu, poput destilerije za eterična ulja. 

Kako je naglasio ravnatelj Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Dalibor Šoštarić tijekom 
prezentacije procesa prerade jabuka, riječ je isključivo o ekološkoj proizvodnji i proizvodima 
bez primjesa i dodataka, a korisnici neće plaćati naknadu, već samo vodu, energente i 
ambalažu. 

Otvoren natječaj LAG-a Gorski kotar za provedbu tipa operacije 6.3.1. 
„Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ 

13. travnja na web stranicama LAG-a Gorski kotar objavljen je natječaj za provedbu TO 
6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ sa raspoloživim sredstvima od 
2.818.350,00 HRK ( projektu 112.734,00 kn). Natječaj je otvoren do 01.05.2022. te su prijave 
projekata moguće od 02. svibnja do 02. lipnja 2022.  

Prihvatljivi korisnici natječaja su: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), 
samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG), obrt, trgovačko društvo (isključujući 
trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) te zadruga.  
Sve informacije možete pronaći na poveznici: https://www.lag-gorskikotar.hr/lag-natjecaji/6-
lag-natjecaj-to-6-3-1-ref-oznaka-663100-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-
gospodarstava/  
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Istra dobiva međunarodni sajam poljoprivrede! 

Istarski grad Pazin odavno poznat po vrlo dobro organiziranom i afirmiranom sajmu 
pčelarstva. Ove godine od 22. do 24. travnja bit će domaćin 1. međunarodnog 
poljoprivrednog sajma poljoprivrede i pčelarstva u Istri – AgroTerra Istra 2022. Već je 
najavljen dolazak stotinjak izlagača. Oni će predstaviti najbolje iz segmenta poljoprivrede 
Istre, šire regije i Hrvatske. 

Ovom se sajmu pridružuje i već tradicionalna manifestacija „16. Dani meda“. Na sajmu će 
pčelarima biti omogućena opskrba kvalitetnom pčelarskom opremom, a potrošačima 
kvalitetni pčelinji proizvodi. 

Sve informacije na poveznici https://www.agroterraistra.com/  

Za eventualno sudjelovanje prijave su moguće preko poveznice: 
https://www.agroterraistra.com/sudjelovanje  

INSPIRA LEADER – Salon zelenih i digitalnih ideja@Opatija, 21.-
23.04.2022.  

Od 21.-23. travnja 2022. u Opatiji, LEADER mreža Hrvatske, u suradnji s LAG-om “Terra 
liburna” i Riječkom razvojnom agencijom PORIN, u okviru centra EUROPE DIRECT Rijeka, 
organizira konferenciju koja ima za cilj umrežiti dionike iz ruralnih područja RH kroz 
dijeljene znanja i iskustava o tranziciji prema zelenim, održivim i otpornim zajednicama koje 
koriste inovativna digitalna rješenja, te interaktivnu radionicu o kreiranju intervencija u 
okviru LRS LAG-ova i FLAG-ova koje će podržati zelenu i digitalnu tranziciju u ruralnim i 
ribarstvenim zajednicama. 
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LAG GORSKI KOTAR ORGANIZIRAO PRVU INFORMATIVNU RADIONICU ZA 
POTENCIJALNE PRIJAVITELJE NA LAG NATJEČAJ TO MJERA 6.3.1. 
„POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“ 

Nakon objavljivanja 6. LAG Natječaja za TO Mjera 6.3.1. za mala poljoprivredna 
gospodarstva održana je 1. informativna radionica. 

Radionica je bila koncipirana u obliku savjetovanja kako bi se LAG individualno mogao 
posvetiti svakom potencijalnom prijavitelju i odgovoriti na sva pitanja na koja smije i može 
odgovoriti. 

Prva animacijska aktivnosti na 6.LAG Natječaju uspješno je odrađena, djelatnici LAG-a 

iznijeli su potrebne informacije i odgovorili na sva pitanja potencijalnih prijavitelja, 

postupajući jednako prema svima. Prezentacija sa važnim informacijama o natječaju biti će 

javno objavljena kako bi svaki prijavitelj imao jednake uvjete i informacije. 

Slijede još dvije informativne radionice: 

- u Delnicama, 22.travnja 2022. od 10.00 – 14.00 u prostorijama Velike gradske vijećnice 

- u Mrkoplju, 25. travnja 2022. od 12.00 - 17.00 u prostorijama Male vijećnice općine 

Mrkopalj. 

 


