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2. Natječaj – 6.3. Potpora razvoju 

malih poljoprivrednih 

gospodarstava 
 Raspisuje ga LAG i objavljuje na svojoj web

stranici www.lagsz.hr

 Raspisan – 08. prosinca 2020. godine

 Prijave na natječaj od 11. siječnja 2021. do
15. veljače 2021.

 Prijava se podnosi u papirnatom obliku
putem pošte, preporučenom pošiljkom s
povratnicom

 1.964.990,55 kuna planirano za provedbu
natječaja (17 projekta)

http://www.lagsz.hr/


Područje LAG-a Sjeverozapad



Korisnici

 mala poljoprivredna gospodarstva
(OPG/SOPG) upisana u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstva koje u trenutku
podnošenja Zahtjeva za potporu moraju
pripadati ekonomskoj veličini od 2.000 eura
do 7.999 eura (u izračun ne ulaze promjene
nakon 01. listopada 2020.)

 Sjedište OPG-a/SOPG-a kao i mjesto ulaganja
moraju biti na području LAG-a



Vrsta potpore

 Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih 
sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u 
poslovnom planu i ostvarivanje ciljeva 
 modernizacije i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja 

 i/ili povećanje proizvodnog kapaciteta

 Visina potpore iznosi 15.000 eura

 Intenzitet potpore iznosi 100%

 Potpora unutar tipa operacije 6.3. može se dodijeliti samo jednom 
tijekom programskog razdoblja 2014-2020 po malom 
poljoprivrednom gospodarstvu



Prihvatljive aktivnosti 

 kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja i sadnog materijala

 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

 kupnja 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

 domaće životinje, višegodišnje bilje i sadni materijal koje se planiraju kupiti s dodijeljenom
potporom moraju biti u svrhu poljoprivredne proizvodnje.

 dodijeljena potpora ne može se koristiti za kupovinu prihvatljivih aktivnosti od članova obiteljskog
poljoprivrednog i od članova istog kućanstva.

 prihvatljive aktivnosti se odnose i na sektor vina i pčela (izbjegavanje duplog sufinanciranja).



Prihvatljive aktivnosti 

 Prihvatljiva je kupnja i rabljene opreme za preradu
proizvoda od fizičkih i pravnih osoba.

 Prihvatljiva je kupnja i rabljene poljoprivredne
mehanizacije, strojeva i opreme od fizičkih i pravnih osoba.

 Usluge stručnjaka (konzultanata) su prihvatljive i prije
podnošenja Zahtjeva za potporu.

 Usluge stručnjaka (konzultanta) vezano uz izradu poslovnog
plana i podnošenje Zahtjeva za potporu mogu iznositi najviše
3.800,00 kuna.



Uvjeti prihvatljivosti  

 mali poljoprivrednik treba pripremiti poslovni plan za
poljoprivredno gospodarstvo u kojem će prikazati da li će kroz
potporu za prihvatljive aktivnosti ostvariti sljedeće ciljeve:
 modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili

 povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanog kroz povećanje
ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.

 poljoprivredno gospodarstvo treba biti upisano u Upisnik
poljoprivrednika te pripadati ekonomskoj veličini iskazanoj u
ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu
poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura



Potvrda o ekonomskoj veličini 

poljoprivrednog gospodarstva (SO)

 Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva izračunava
se temeljem podataka o kulturi upisanoj u ARKOD-u,
odnosno vrsti i kategoriji stoke registrirane u JRDŽ-u.

 Potvrdu o ekonomskoj veličini izdaje nadležna Savjetodavna
služba.

 Prilikom izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog
gospodarstva Savjetodavna služba neće uzeti u obzir izmjene
u ARKOD-u/JRDŽ-u koje su nastale nakon 01. listopada
2020. godine.



Kriteriji odabira
KRITERIJI ODABIRA 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Kriterij Bodovi

1 Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva SO (eura) max. 20

6.000 – 7.999 20

4.000 – 5.999 15

2.000 – 3.999 10

2 Indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se provode aktivnosti iz poslovnog plana max. 20

Ulaganje na području JLS-a koje pripada I. skupini 20

Ulaganja na području JLS-a koje pripada II. skupini 18

Ulaganja na području JLS-a koje pripada III. skupini 16

Ulaganja na području JLS-a koje pripada IV. skupini 14

Ulaganja na području JLS-a koje pripada V. skupini 10

Ulaganja na području JLS-a koje pripada VI. skupini 8

Ulaganja na području JLS-a koje pripada VII. skupini 6

Ulaganja na području JLS-a koje pripada VIII. skupini 4

3 Stručna sprema/radno iskustvo nositelja max. 15

VSS/VŠS agronomske, šumarske ili biotehnološke struke 15

SSS agronomske, šumarske ili biotehnološke struke 10

Više od 5 godina radnog iskustva bavljenja poljoprivredom 5

4 Mladi poljoprivrednici max. 10

Nositelj poljoprivrednog gospodarstva u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu ima manje od 41 godine 10

5 Status zaposlenja nositelja poljoprivrednog gospodarstva ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva max. 15

Nositelj poljoprivrednog gospodarstva ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva je prije podnošenja Zahtjeva za potporu bio neprekidno

nezaposlen 3 godine i više

15

Nositelj poljoprivrednog gospodarstva ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva je prije podnošenja Zahtjeva za potporu bio neprekidno 

nezaposlen manje od 3 godine

10

NAJVEĆI MOGUĆI BROJ BODOVA 80

PRAG PROLAZNOSTI 20



Posebni uvjeti

 Nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva se ne može
promijeniti do izvršenja konačne isplate potpore iz tipa operacije 6.3., osim
u izvanrednim situacijama

 Nositelj je dužan ostati unutar poljoprivrednog gospodarstva, a
poljoprivredno gospodarstvo mora biti u upisano u Upisnik poljoprivrednika i
aktivno se baviti poljoprivrednom proizvodnjom najmanje pet godina
nakon isplate zadnje rate potpore iz ovog tipa operacije.

 Pod aktivnim bavljenjem poljoprivrednom proizvodnjom podrazumijeva se
da se poljoprivredno gospodarstvo bavi najmanje onom vrstom
poljoprivredne proizvodnje za koju je zatražena potpora.

 Kad 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 Zahtjeva za
potporu.



Važne napomene

 Provedba aktivnosti i ostvarenje ciljeva prikazanih u poslovnom 
planu moraju biti realizirani u razdoblju od najviše tri godine od 
odluke o dodjeli potpore. 

 Provođenje prihvatljivih aktivnosti ne smije započeti prije 
podnošenja Zahtjeva za potporu.

 Korisnik prilikom podnošenja zahtjeva za potporu mora imati 
podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom 
proračunu Republike Hrvatske (Potvrda Porezne o nepostojanju 
duga).

 Nije dozvoljeno poduzimanje radnji koje bi mogle dovesti do 
financiranja istih prihvatljivih aktivnosti ostalih EU fondova, 
uključujući i prijavu na natječaj za dodjelu sredstava.



Važne napomene

 Ukoliko korisnik podnese više zahtjeva za potporu unutar 
jednog tipa operacije tijekom jednog Natječaja, u obzir će se 
uzeti zahtjev za potporu s ranijim vremenom podnošenja, dok 
će se za ostale zahtjeve za potporu izdati odluka o odbijanju.

 Poljoprivredno gospodarstvo mora biti u rangu mikro ili malog 
poduzeća prema definiciji iz Priloga VI Pravilnika. 

 Dodijeljena potpora u tipu operacije 6.3. ne može se koristiti 
za kupovinu poljoprivrednih resursa koji su bili predmet 
izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva 
za koje se podnosi zahtjev za potporu.



Mario Željezić

Tel: 042 494 304

E-mail: voditelj@lagsz.hr

Hvala na pažnji!
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