
6. LAG Natječaj za provedbu TO Mjera 6.3.1.
„Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”



VAŽNI POJMOVI I KRATICE  
 „APPRRR” ili „AP” je kratica za Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 

 „LRS LAG- a GK” je važeća Lokalna razvojna strategija LAG-a Gorski kotar za razdoblje 2014.-2020. 
(V5), uključujući i prijelazno razdoblje 2021.-2022. 

 „PRR RH” je kratica za Program ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020., uključuje i prijelazno 
razdoblje 2021.-2022. 

 „Nositelj projekta” je svaki subjekt koji je podnio prijavu projekta temeljem objavljenog LAG Natječaja i 
izravno je odgovoran za početak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta te ima prebivalište ili sjedište 
unutar područja koje obuhvaća odabrani LAG

 „Tip operacije” je skup aktivnosti ili pojedinačnih projekata koji doprinose ostvarivanju ciljeva jednog ili 
više prioriteta na koje se odnose iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. –
2020. (u daljnjem tekstu: PRR RH) koji je usklađen s ciljevima i prioritetima politike ruralnog razvoja 
Europske unije

 „Standardni ekonomski rezultat«”(engl. Standard Output - u daljnjem tekstu: SO) predstavlja jediničnu 
novčanu vrijednost proizvodnje poljoprivrednog proizvoda izraženu u proizvođačkim cijenama na pragu 
gospodarstva koja ne uključuju potpore i poreze 

 Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva” je ukupni SO poljoprivrednog gospodarstva izražen 
u eurima



 „Mikro i malo poduzeće” je definirano Prilogom I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 

 „Javna potpora” je svaki oblik potpore iz javnih izvora Republike Hrvatske i potpora iz 
proračuna Europske unije, a predstavlja bespovratna sredstva (u daljnjem tekstu: 
potpora)

 „Kriteriji odabira” jesu kriteriji odabranog LAG-a na temelju kojih si prijavitelji LAG 
Natječaja označuju bodove, a Ocjenjivački odbor ih dodjeljuje sukladno Smjernicama za 
provedbu postupaka projekata (v 1.1.), temeljem internih procedura za rad Ocjenjivačkog 
odbora

 »ARKOD sustav« je sustav za identifikaciju poljoprivrednih parcela i evidenciju uporabe 

poljoprivrednoga zemljišta u digitalnom grafičkom obliku

 »JRDŽ sustav« je sustav za identifikaciju i registraciju životinja sukladno propisima o 

veterinarstvu

 »Nacionalni natječaj« je natječaj koji provodi Agencija za plaćanja za mjeru/podmjeru/tip 

operacije i nije namijenjen za odabrane projekte na LAG razini.



PREDMET NATJEČAJA

 Provedba mjere iz Lokalne razvojne strategije (LRS) LAG-a Gorski kotar (V5) 

 Mjera TO 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” za nositelje projekata 
koji imaju sjedište na području LAG-a Gorski kotar 

-referentna oznaka natječaja 663100

 Aktivnosti Lokalne razvojne strategije (LRS) kojima će se ostvariti ciljevi LRS LAG-a
Gorski kotar su tipovi operacija iz Programa ruralnog razvoja RH (PRR RH), zamijenjeni
pojmom „mjera“, dok je kod i naziv operacije ostao isti

 Provedba 6. LAG Natječaja za Mjeru 6.3.1., sukladna je tipu operacije 6.3.1. „Potpora 
razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” iz PRR RH



ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

OBJAVA NATJEČAJA: 13. travnja 2022. godine 

NATJEČAJ JE OTVOREN: 02. svibnja 2022. godine

ZATVARANJE NATJEČAJA: 02. lipnja 2022. godine 

 Prijave projekta podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo
preporučenom poštom s povratnicom od 02. svibnja 2022. godine do
najkasnije 02. lipnja 2022. godine na adresu:

LAG GORSKI KOTAR 

RUDOLFA STROHALA 118 

51 316 LOKVE



 Na zatvorenom paketu/omotnici mora biti jasno navedeno sljedeće: 

• Natječaj za provedbu TO Mjera 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih

gospodarstava”, referentna oznaka: 663100

• Puni naziv i adresa nositelja projekta

• Datum i točno vrijeme podnošenja prijave projekta koje naznačuje djelatnik

poštanskog/kurirskog ureda

 Prijave projekta poslane na način različit od gore navedenog (npr. faksom, 

elektromičkom poštom i sl.) ili dostavljene na druge adrese, automatski se 

isključuju iz postupka. 

 Prijave se ne mogu osobno dostaviti u ured LAG-a 



RASPOLOŽIVA SREDSTVA NATJEČAJA

 Ukupno raspoloživa sredstva predmetnog natječaja: 2.818.350,00 HRK

 Visina javne potpore po projektu: 112.734,00 HRK

(15.000 EUR u protukunskoj vrijednosti, prema prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se

objavljuje LAG Natječaj, a u skladu s člankom 34. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br.

1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i

upotrebe eura (SL L 255, 28.8.2014., str. 18-58)

 Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega

Europska unija sudjeluje s 90%, dok Republika Hrvatska sudjeluje s 10%.

 Javna potpora se dodjeljuje u obliku paušalnog iznosa odnosno namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za

sufinanciranje provođenja prihvatljivih aktivnosti iz LAG Natječaja koje su navedene u Poslovnom planu.

 Isplata javne potpore vrši se u dvije rate u razdoblju od najviše 3 godine (ne kasnije od 30. lipnja 2025.) kako slijedi:

• isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava od strane APPRRR-a

• isplata druge/zadnje rate (konačna isplata) uslijediti će nakon završetka provedbe prihvatljivih aktivnosti iz poslovnog plana



OBUHVAT PODRUČJA LAG-a

GORSKI KOTAR

Jedinice lokalne samouprave (JLS) : 

Općine: Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad

Gradovi: Čabar, Delnice, Vrbovsko 

NOSITELJI PROJEKATA MORAJU IMATI SJEDIŠTE NA PODRUČJU LAG OBUHVATA! 



PRIHVATLJIVOST NOSITELJA PROJEKTA

 Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, nositelj projekta mora:

• biti upisan u Upisnik poljoprivrednika (u daljnjem tekstu: Upisnik) sukladno nadležnim propisima najkasnije do
01.04.2022.

• imati ekonomsku veličinu iskazanu u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva
od 2.000 eura do 7.999 eura

• biti mikro ili malo poduzeće

• biti jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:

a. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)

b. samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG)

c. obrt

d. trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)

e. zadruga.

 Iznimno, pčelari moraju biti upisani u Upisnik najkasnije do dana podnošenja prijave projekta, ali moraju biti
upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka najkasnije do 01.04.2022.



BROJ PRIJAVA PROJEKTA PO NOSITELJU

 Nositelju projekta za TO Mjera 6.3.1., može se dodijeliti javna potpora samo jednom u programskom
razdoblju (u cijelom vremenu trajanja Programa), bilo po osnovi tekućeg LAG Natječaja, prethodnog LAG
natječaja ili nacionalnog natječaja za istoimeni tip operacije 6.3.1.

 Podnošenjem više prijava projekata po jednom nositelju projekta unutar ovog Natječaja smatraju se sljedeće situacije:

1. ako nositelj projekta podnese više prijava projekata, uzimajući u obzir nositelja projekata kao samostalnu pravnu osobnost
(OIB) i matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG)

2. ako su nositelji projekta partnerska i povezana poduzeća, samo jedno poduzeće može podnijeti jednu prijavu projekta

3. ako je nositelj projekta u svojstvu nositelja SOPG-a/OPG-a, istodobno i odgovorna osoba u pravnoj osobi, i obrnuto

4. ako su nositelji projekta obiteljski povezani (srodnici po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po
tazbini do drugog stupnja), bračni ili izvanbračni drug, bez obzira na to je li brak prestao, te posvojitelji i posvojenici, a imaju isto
sjedište, ovisno o organizacijskom obliku iz točke 1. poglavlja 2.3 LAG Natječaja.

 U navedenim slučajevima, u obzir će se uzeti najranije prijavljeni projekt, dok se ostale prijave projekata neće uzeti u
razmatranje te će se za takve izdati Odluka o odbijanju projekta.

Napomena:

Nositelji projekata koji su u postupku dodjele sredstava u sklopu nacionalnog natječaja za tip operacije 6.3.1. ne mogu istovremeno biti u postupku odabira
projekata temeljem ovog Natječaja.

Neovisno o tome kada ste prijavljeni na nacionalni Natječaj i koji ste na njihovoj rang-listi, prije podnošenja prijave na Natječaj LAG-a preporučljivo je tražiti
informaciju o statusu vašeg projekta kod nadležnog tijela

LAG Gorski kotar ne može prihvatiti projekt koji je istovremeno prijavljen na nacionalni natječaj, ukoliko isti nije dobio Odluku o odbijanju ili drugi akt kojim
ga se isključuje iz daljnjeg postupka



KRITERIJ ZA ISKLJUČENJE NOSITELJA  PROJEKTA 

 Potpora se ne može dodijeliti:

1. nositelju projekta koji nema sjedište na području LAG obuhvata prije dana objave ovog Natječaja,

što ovisno o organizacijskom obliku nositelja projekta podrazumijeva sljedeće:

a. SOPG i OPG – sjedište SOPG-a/OPG-a u Upisniku

b. b. trgovačko društvo i zadruga – adresa sjedišta u Sudskom registru

c. c. obrt – adresa sjedišta obrta u Obrtnom registru

2. za obrt poljoprivreda mora biti glavna (pretežita) djelatnost u obrtnom registru, dok za trgovačko

društvo i zadrugu poljoprivreda mora biti glavna djelatnost sukladno registru poslovnih subjekata

koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku.

3. nositelju projekta koji je u postupku stečaja ili likvidacije sukladno odredbama važećeg Stečajnog

zakona;

4. nositelju projekta koji je u postupku predstečajne nagodbe sukladno važećem Zakonu o

financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi;



5. nositelju projekta koji je u postupku stečaja potrošača sukladno važećem Zakonu o stečaju 

potrošača;

6. nositelju projekta koji nije ispunio obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske u 

skladu sa zakonskim odredbama; 

7. nositelju projekta koji nije izvršio zatraženi povrat ili neuredno podmiruje obveze nastale iz 

zahtjeva za povrat sredstava dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora 

(uključujući fondove EU-a) za aktivnosti odnosno troškove koji nisu izvršeni, osim za neizvršeni 

zatraženi povrat iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog

8. nositelju projekta kojemu je utvrđena ozbiljna nesukladnost i/ili je dostavio lažne dokaze/podatke 

za potrebe ostvarivanja potpore ili nije dostavio potrebne informacije zbog nemara; 



9. nositelju projekta kojemu se utvrdi umjetno stvaranje uvjeta; 

10. nositelju projekta kojemu je utvrđena prijevara od strane nadležnog tijela; 

11. nositelju projekta kojemu su iste prihvatljive aktivnosti već sufinancirane i/ili je u postupku dodjele sredstava 

iz bilo kojeg drugog javnog izvora, za iste aktivnosti predviđene u poslovnom planu u sklopu prijave na ovaj 

natječaj; 

12. sukob interesa s gospodarskim subjektima koji izvode radove i/ili isporučuju robe i/ili pružaju usluge, 

uključujući podugovaratelje, u postupcima nabave predmeta potpore; 

13. nositelj projekta koji se nalazi na crnoj listi AP

Napomena: Zakoni i podzakonski akti i brojevi Narodnih novina navedeni u predmetnom Natječaju, važeći su u

trenutku objave Natječaja te se na prateće obrasce i priloge, kao i na sve odnose koji proizlaze iz Natječaja,

primjenjuje pozitivno zakonodavstvo što uključuje zakonske i podzakonske akte RH i EU koji su naknadno stupili

na snagu, kao i sve njihove kasnije izmjene i dopune. Dužnost je nositelja projekta provjeriti primjenjivo

zakonodavstvo u trenutku prijave na Natječaj, jer će se na nositelja projekta primijeniti važeći propisi u trenutku

podnošenja prijave projekta



ZAHTJEVI KOJI SE ODNOSE  NA SPOSOBNOST 

NOSITELJA PROJEKTA, UČINKOVITO KORIŠTENJE 

SREDSTVA I ODRŽIVOST REZULTATA PROJEKTA

 Nositelj projekta je obvezan provedbu aktivnosti navedenih u poslovnom planu

započeti u roku od devet (9) mjeseci od datuma donošenja Odluke o dodjeli

sredstava, a završiti iste i ostvariti cilj projekta u roku tri (3) godine od datuma

donošenja Odluke o dodjeli sredstava, ali ne kasnije od 30. lipnja 2025. godine

 Sve aktivnosti navedene u Poslovnom planu moraju biti provedene kako bi

nositelj projekta ostvario javnu potporu



 Nositelj projekta je obvezan: 

• imati sjedište unutar područja koje LAG obuhvaća, prije dana objave ovog natječaja, sve do 
proteka roka od pet godina od dana konačne isplate sredstava, a sve zavisno o organizacijskom 
obliku 

• biti upisan u Upisnik i aktivno se baviti poljoprivrednom proizvodnjom od dana 01.04.2022. do
isteka roka od pet (5) godina od dana konačne isplate sredstava, a sve zavisno o organizacijskom
obliku (aktivno bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom podrazumijeva da se poljoprivredno
gospodarstvo bavi najmanje onom vrstom poljoprivredne proizvodnje za koju je zatražena potpora koja je
predmet prijave projekta, a kada je u poslovnom planu zatražena potpora samo za poljoprivrednu
mehanizaciju, strojeve i opremu, aktivno bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom se smatra bavljenje
najmanje poljoprivrednom proizvodnjom koje je poljoprivredno gospodarstvo imalo kod podnošenja
prijave projekta)

Napomena: Nije dozvoljena promjena nositelja ili odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva od trenutka
podnošenja prijave projekta do konačne isplate potpore. Nakon konačne isplate potpore, nositelj ili odgovorna
osoba moraju ostati unutar poljoprivrednog gospodarstva sve do proteka roka od pet (5) godina od konačne
isplate potpore, ali nije obvezno da isti budu nositelji ili odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva.



 Nositelji projekta moraju osigurati trajnost projekta, odnosno tijekom razdoblja od pet (5) godina

od dana konačne isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od

sljedećih situacija:

• prestanku ili premještanju proizvodne aktivnosti izvan područja LAG obuhvata;

• promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja

• davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka

pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza

• značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeve ili provedbene uvjete zbog koje bi

se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi

 Nepridržavanje zahtjeva propisanih ovim poglavljem, smatrat će se nepridržavanjem temeljnih

uvjeta te će se u tim situacijama od nositelja projekta zatražiti povrat sredstava



PRIHVATLJIVOST PROJEKTA

Kako bi bio prihvatljiv, projekt mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

• biti usklađen s ciljevima i zadacima navedenim u LRS;

• rezultati projekta moraju biti financijski održivi;

• projekt se mora provoditi na području LAG obuhvata;

I. ULAGANJE U POKRETNU OPREMU – kao lokacija ulaganja se smatra katastarska čestica na kojoj će se oprema trajno nalaziti i
koja mora biti na području LAG obuhvata

II. II. ULAGANJE U NEPOKRETNU OPREMU I/ILI GRAĐENJE I/ILI RESTRUKTUIRANJE TRAJNOG NASADA – kao lokacija
ulaganja se smatraju katastarske čestice na kojoj se ulaganje provodi i koje moraju biti na području LAG obuhvata

• nositelj projekta u poslovnom planu obavezno mora definirati ciljeve, koje je dužan ostvariti u okviru najmanje
jedne od aktivnosti iz točke 3.2. Natječaja, a koje se moraju odnositi na:

a) modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili

b) povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.

• provedba projektnih aktivnosti ne smije započeti prije podnošenja prijave projekta;

• projektne aktivnosti moraju se u provoditi u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda
iz priloga 2. Natječaja, osim proizvoda ribarstva



 Napomena: Pod pojmom financijske održivosti projekta smatraju se

pozitivni kumulativni novčani tijekovi, odnosno da je nositelj projekta

sposoban podmiriti sve dospjele obveze tijekom deset (10) godina od

dana donošenja odluke o odabiru projekta. Poslovni plan mora biti

ispunjen sukladno pojašnjenjima i uputama. Ako poslovni plan nije

ispunjen sukladno pojašnjenjima i uputama, projekt se isključuje iz

daljnjeg postupka odabira i izdaje se Odluka o odbijanju projekta.



PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog 

2. kupnja, 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 iz priloga ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva

3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta

4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje

7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući

i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda

8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade

proizvoda iz Priloga 2. Natječaja osim proizvoda ribarstva

9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva



NAPOMENE:

 Prihvatljive aktivnosti iz točke 8. i 9. (lista prihvatljivih aktivnosti) ne
mogu se prikazati kao jedine aktivnosti prikazane u poslovnom planu.

 PDV je prihvatljiv ukoliko nositelj projekta nije u sustavu PDV-a.

 Nije dozvoljena kupovina rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva i
opreme, osim u slučaju nabave traktora ili ako je riječ kupnji rabljene
opreme za potrebe prerade poljoprivrednih proizvoda.

 Dozvoljena je nabava rabljenog traktora ne starijeg od deset godina
starosti, ako se pri tome nabavlja traktor boljih tehničkih karakteristika
(npr. jačina motora, godina starosti i slično) u odnosu na postojeći/e (ako
je primjenjivo). Godine starosti se računaju od godine proizvodnje do
godine prijave na LAG natječaj



NEPRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

1. nabava repromaterijala (npr. mineralna gnojiva, zaštitna sredstva, kompost), osim kod podizanja i/ili
restrukturiranja postojećih višegodišnjih nasada

2. nabava gospodarskih vozila

3. kušaonice bilo koje vrste (npr. vina, sira, maslinovog ulja)

4. kupovina poljoprivrednih resursa koje su bili predmet izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog
gospodarstva za koje se podnosi prijava projekta

5. nabava ambalaže, plastičnih kutija, staklenih boca, etiketa, micelij, gajbi, posude za voće, odijela, kacige i
čizmi

6. računalni program za vođenje knjigovodstva, trošak legalizacije poljoprivrednih građevina

7. vlastiti rad, trošak priključka električne energije, vode i plina i ostalih naknada institucijama

8. kupovina od članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva/vlasnika obrta/vlasnika trgovačkog
društva/članova istog kućanstva

9. kupnja destilerije za proizvodnju eteričnih ulja, ulaganje u opremu za proizvodnju rakije jer navedeni
proizvodi nisu sastavni dio Dodatka I Ugovora o EU (izuzev ostalih fermentiranih pića, npr. jabukovača,
kruškovača, medovina)



NAPOMENE:

 Neprihvatljive aktivnosti (1.-9.) su navedene kao primjeri i nisu isključive

neprihvatljive aktivnosti.

 Odabrani LAG zadržava pravo tijekom administrativne obrade utvrditi i

ostale neprihvatljive aktivnosti koje nisu navedene u točkama 1.- 9.



KRITERIJ ODABIRA PROJEKTA 

 Kriteriji odabira projekata primjenjuju se na sve prijave projekata 

 Nositelju projekta ne može se dodijeliti veći iznos bodova u odnosu od onog što je zatraženo u prijavnom 

obrascu

 Projekt mora ostvariti minimalni broj bodova kako bi prošao prag prolaznosti

 Ukoliko se aktivnosti odnose na više prioritetnih sektora dodjeljuju se bodovi povoljniji za korisnika 

(sukladno važećoj LRS) 

 Prednost na rang listi imaju projekti sa većim brojem bodova provjerenim i dodijeljenim od strane 

Ocjenjivačkog odbora LAG-a Gorski kotar, a u skladu s Prilogom IV. – Kriteriji odabira (prilog 

predmetnog Natječaja). 

 U slučaju da dvije ili više prijava imaju isti broj bodova, prednost na rang-listi imaju prijave s ranijim 

vremenom podnošenja



Napomena: Ocjenjivački odbor 
LAG-a dodjeljuje bodove na 
temelju relevantne 
dokumentacije, navedene u 
Prilogu I. – Natječajna 
dokumentacija

AKTIVNOSTI IZ POSLOVNOG PLANA ODNOSE SE NA PRIORITETNE POLJOPRIVREDNE SEKTORE SUKLADNO SWOT ANALIZI max. 20 

Aktivnosti se odnose na sektor ovčarstva i/ili mljekarstva 20

Aktivnosti se odnose na sektor voćarstva i/ili pčelarstva 15

Aktivnosti se odnose na ostale sektore 10

EKOLOŠKA PROIZVODNJA                                                                                                    max. 15 

Poljoprivredni proizvod na koji se odnosi ima znak ekološke proizvodnje 15

Korisnik planira ishoditi znak ekološke proizvodnje za poljoprivredni proizvod na koji se odnosi aktivnost 10

AKTIVNOSTI DOPRINOSE STVARANJU NOVIH RADNIH MJESTA                                    max. 15 

Povećanju broja radnih mjesta za više od 2 radna mjesta u smislu pune zaposlenosti iskazano kao FTE 15

Povećanju broja radnih mjesta za 0,5 do 2 radna mjesta u smislu pune zaposlenosti iskazano kao FTE 10

Očuvanju postojećih ili povećanju broja radnih mjesta do 0,5 u smislu pune zaposlenosti iskazano kao FTE
5

AKTIVNOSTI PROVODI MLADI POLJOPRIVREDNIK (nositelj/odgovorna osoba na poljoprivrednom gospodarstvu) max. 10

Aktivnosti provodi mladi poljoprivrednik (nositelj/odgovorna osoba na poljoprivrednom gospodarstvu) 10

AKTIVNOSTI IZ POSLOVNOG PLANA UKLJUČUJU KORIŠTENJE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE                                   

max. 15 

Aktivnosti iz poslovnog plana uključuju korištenje energije iz obnovljivih izvora energije 15

AKTIVNOSTI IZ POSLOVNOG PLANA DOPRINOSE OSTVARENJU VEĆEG BROJA CILJEVA LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE                           max. 10 

Doprinose ostvarenju više od 2 cilja LRS 10

Doprinosi ostvarenju 2 cilja LRS 5

PROIZVODI NA KOJE SE ODNOSE AKTIVNOSTI SU DIO TURISTIČKE GASTRONOMSKE PONUDE PODRUČJA LAG-a max. 15 

Proizvodi na koje se odnose aktivnosti su dio turističke gastronomske ponude područja LAG-a 15



 Prijave projekata podnose se u razdoblju i na način propisan u tekstu 6. LAG Natječaja za
provedbu TO Mjera 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

 Natječaj je objavljen 13. travnja 2022. godine na mrežnoj stranici LAG-a Gorski kotar
www.lag-gorskikotar.hr

 U sklopu objave 6. LAG Natječaja, LAG Gorski kotar proveo je tri informativne radionice za
sve potencijalne prijavitelje i ostale zainteresirane poljoprivrednike

 LAG Gorski kotar ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja 
projekta, projekt ili određene aktivnosti

 LAG Gorski kotar postupa jednako prema svim prijaviteljima, u skladu s važećim propisima i 
u skladu s tekstom 6. LAG Natječaja 

http://www.lag-gorskikotar.hr/


NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

 Obvezna i dodatna dokumentacija propisana je u Prilogu I. – Natječajna dokumentacija

 Prilog I. sastavni je dio 6. LAG Natječaja za provedbu TO Mjera 6.3.1.

 Dodatna dokumentacija dostavlja se  u svrhu bodovanja prijave projekta

 U slučaju da nositelj projekta za određeni kriterij ne potražuje bodove, nije potrebno dostaviti dokument 
za taj kriterij (primjerice, ukoliko ne tražite bodove za zapošljavanje, niste dužni dostaviti Obrazac E. 
Zaposlenici)

 Ukoliko tražite bodove, dužni ste dostaviti dokumentaciju kojom opravdavate tražene bodove

 Ukoliko je prijava projekta nepotpuna ili ukoliko je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke

vezane uz dostavljenu dokumentaciju, LAG nositelju projekta šalje Zahtjev za

dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za D/O/I) ili obrazloženje/ispravak (Zahtjev

za O/I) u bilo kojoj fazi postupka odabira projekata



Napomena: Popis tradicionalnih gastronomskih specijaliteta s područja LAG-a Gorski kotar nalazi se u važećoj LRS LAG-a 

Gorski kotar (V5), na str. 23. 



Zahvaljujemo na pažnji i svim prijaviteljima 
želimo puno sreće! 


