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STANJE PROVEDBE M19



LAG-ovi u RH 2014. – 2020.

• 2,83% ukupnog iznosa PRR 2014 - 2020 (67.540.725,00 eura =
513.309.510,00 kn)

• u programskom razdoblju 2014. – 2020. ukupno je odabrano 54 LAG-a

• pokrivaju područje od 511 JLS (92% svih JLS)

• obuhvaćaju oko 2,5 milijuna stanovnika (57% stanovništva RH),
prosječno po LAG-u oko 45.000 stanovnika

• pokrivaju područje oko 51.000 km2 (90% ukupne površine RH),
prosječno po LAG-u oko 945 km2



LAG-ovi u RH 2014. – 2020.

• na natječaju za pripremnu pomoć LAG-ovima (otvoren 26. svibnja – 24.
srpnja 2015. godine), LAG-ovima je dodijeljeno 18.301.504,81 kuna, a isplaćeno
17.084.784,13 kuna

• na natječaju za odabir LAG-ova (otvoren 03. lipnja – 01. srpnja 2016.
godine), odabranim LAG-ovima dodijeljeno je 463.050.783,16 kuna, od čega za:

- provedbu projekata iz LRS (TO 19.2.1. - LAG natječaji) = 352.835.768,16 kuna +
naknadna dodjela za provedbu projekata 33.199.958 kuna = 386.035.726,16 kuna

- pripremu i provedbu projekata suradnje (TO 19.3.1. i 19.3.2.) = 17.641.788,42 kuna

- animaciju i tekuće troškove (TO 19.4.1.) = 92.573.226,62 kuna



LAG-ovi u EU

Izvor: ENRD, LAG Database, listopad 2020.

DRŽAVA ČLANICA BROJ LAG-ova (glavni fond 

EPFRR ili EFRR ili ESF)
Njemačka 321

Francuska 314

Poljska 300

Rumunjska 239

Španjolska 250

Italija 192

Češka 180

Velika Britanija 127

Slovačka 110

Mađarska 103

Austrija 77

Bugarska 64

Portugal 60

Finska 55

Hrvatska 54

Grčka 49

Litva 49

Švedska 45

Slovenija 36

Latvija 35

Belgija 32

Irska 29

Estonija 22

Nizozemska 20

Danska 12

Luksemburg 5

Cipar 4

Malta 3



Karta LAG-ova u RH



Aktivacija LAG natječaja i APPRRR natječaj za LAG-ove

▪ Aktivacija LAG Natječaja

• TO 6.3.1. – 9.2.2018.

• TO 7.4.1. – 29.6.2018.

• TO 4.2.1. – 5.12.2018.

• TO 4.1.1. – 1.2.2019.

• TO 6.1.1. – 11.10.2019.

• TO 6.4.1. – listopad/studeni 2020.

• APPRRR natječaji za provedbu LRS

• TO 6.3.1. – 3.8.2018.

• TO 7.4.1. – 20.2.2019.

• TO 4.2.1. – 2.10.2019.

• TO 4.1.1. – 4.10.2019.

• TO 6.1.1. – 17.7. 2020.



LAG Natječaji

▪ LAG-ovi su sa provedbom projekata iz LRS, odnosno objavom LAG
natječaja, započeli u veljači 2018. i to natječajem za male
poljoprivrednike (TO 6.3.1.), a nakon toga uslijedila je objava LAG
natječaja za lokalnu infrastrukturu (TO 7.4.1.), preradu poljoprivrednih
proizvoda (TO 4.2.1.), modernizaciju i povećanje konkurentnosti PG (TO
4.1.1.) i potporu mladim poljoprivrednicima (TO 6.1.1.).

▪ U 2020. godini aktivirati će se i LAG natječaj za razvoj diverzifikacije PG
(TO 6.4.1.).



LAG Natječaji

▪ LAG-ovi su do sada objavili 232 natječaja u vrijednosti 376,9 milijuna kuna
(97% sredstava u odnosu na alocirana sredstva za provedbu projekata
odnosno 71% u odnosu na sredstva objavljenih LAG natječaja)

▪ od strane LAG-ova odabrano je i proslijeđeno u APPRRR 1769 projekata u
iznosu 267,2 milijuna kuna (69% sredstava u odnosu na alocirana sredstva
za provedbu projekata)

▪ APPRRR je ugovorila/odobrila 1418 projekata u vrijednosti 203,9 milijuna
kuna (53% sredstava u odnosu na alocirana sredstva za provedbu
projekata)

▪ krajnjim korisnicima je APPRRR isplatila 63,4 milijuna kuna (16%
sredstava u odnosu na alocirana sredstva za provedbu projekata)

▪ kroz provedbu projekata koji su odabrani na LAG natječaj planira se
stvaranje 131 radnih mjesta.



LAG Natječaji

▪ LAG Natječaj za TO 6.3.1.

– 54 LAG-a objavilo 93 LAG natječaja (4 LAG-a 3x, 32 LAG-a 2x, 17 LAG-
ova 1x)

– 149,1 milijuna kuna je vrijednost objavljenih LAG natječaja

– LAG-ovi su dostavili u APPRRR 1073 projekta u vrijednosti od 119,5
milijuna kuna

– APPRRR je odobrila 105,2 milijuna kuna, a isplatila 63,4 milijuna kuna

– kroz provedbu projekata u TO 6.3.1. planira se stvaranje 49 radnih
mjesta



LAG Natječaji

▪ LAG Natječaj za TO 7.4.1.

– 51 LAG objavio 91 LAG natječaja (4 LAG-a 3x, 32 LAG-ova 2x, 15 LAG-
ova 1x)

– 160,8 milijuna kuna je vrijednost objavljenih LAG natječaja

– LAG-ovi su dostavili u APPRRR 434 projekta u vrijednosti od 103,1
milijuna kuna

– APPRRR je odobrila 67,6 milijuna kuna, a isplatila 0,9 milijuna kuna

– kroz provedbu projekata u TO 7.4.1. planira se stvaranje 26 radnih
mjesta



LAG Natječaji

▪ LAG Natječaj za TO 4.1.1.

– 32 LAG-a objavio 35 LAG natječaja (3 LAG-a 2x, 29 LAG-ova 1x)

– 51,8 milijuna kuna je vrijednost objavljenih LAG natječaja

– LAG-ovi su dostavili u APPRRR 251 projekt u vrijednosti od 41,9 milijun
kuna

– APPRRR je odobrila 29,3 milijuna kuna

– kroz provedbu projekata u TO 4.1.1. planira se stvaranje 54 radnih
mjesta



LAG Natječaji

▪ LAG Natječaj za TO 4.2.1.

– 8 LAG-ova objavilo 8 LAG natječaja

– 7 milijuna kuna je vrijednost objavljenih LAG natječaja

– LAG-ovi su dostavili u APPRRR 9 projekata u vrijednosti od 2 milijuna
kuna

– APPRRR je odobrila 1,8 milijuna kuna

– kroz provedbu projekata u TO 4.2.1. planira se stvaranje 1 radnog
mjesta



LAG Natječaji

▪ LAG Natječaj za TO 6.1.1.

– 5 LAG-ova objavio 5 LAG natječaja

– 8,1 milijuna kuna je vrijednost objavljenih LAG natječaja

– LAG-ovi su dostavili u APPRRR 2 projekta u vrijednosti od 0,5 milijuna
kuna

– kroz provedbu projekata u TO 6.1.1. planira se stvaranje 1 radnog
mjesta



Projekti suradnje i tekući troškovi/animacija

▪ Za pripremu i provedbu projekata suradnje (TO 19.3.1. i TO 19.3.2.) LAG-
ovima je odobreno 12 projekata u vrijednosti 3 milijuna kuna, a isplaćeno
je 1,5 milijun kuna (9% sredstava koja su predviđeni za projekte suradnje).

▪ Za tekuće troškove i animaciju (TO 19.4.1.) LAG-ovima je isplaćeno 68,7
milijuna kuna (74% sredstava koja su predviđena za tekuće troškove i
animaciju).

▪ Ukupno (pripremna pomoć, provedba LRS, projekti suradnje, tekući
troškovi i animacija) unutar Mjere 19, APPRRR je isplatila 150,8 milijuna
kuna (29% u odnosu na ukupno ugovorena sredstva unutar Mjere 19).



Izazovi u provedbi M19 2014. – 2020.

▪ Manji postotak alokacije za LEADER u odnosu na druge DČ

▪ Puna provedba LEADER-a po prvi put u tekućem programskom razdoblju

▪ Nedostatak iskustva/kapaciteta u provedbi LRS

▪ Predfinanciranje tekućih troškova i animacije

▪ Članarine članova LAG-a

▪ Vezanje tipova operacija LAG-ova za tipove operacija iz Programa

▪ Relativno velik broj LAG-ova

▪ Način podnošenja prijava na LAG natječaj (u fizičkom obliku)



PRIJELAZNO RAZDOBLJE



Prijelazno razdoblje 

LEADER (CLLD) za prijelazno razdoblje je definiran u:

- člancima 4. i 8. Prijedloga UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o
utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba za potporu iz Europskog
poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva
u poljoprivredi (EFJP) u godini 2021. i izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU)
br. 229/2013. i (EU) br. 1308/2013 u pogledu sredstava i njihove raspodjele u
godini 2021. i izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU)
br. 1307/2013 u pogledu njihovih sredstava i primjene u godini 2021.

Donošenje tzv. Prijelazne uredbe se očekuje u prosincu 2020. 



Prijelazno razdoblje 

Članak 4.
Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice
Kada je riječ o programima koji primaju potporu iz EPFRR-a u razdoblju 2014.–
2020. i programima produljenja u skladu s člankom 1. ove Uredbe, EPFRR može
podupirati:
(a) lokalni razvoj pod vodstvom zajednice financiran iz više fondova u skladu s
člancima od 25. do 28. Uredbe (EU) [nova Uredba o zajedničkim odredbama] i
(b) jačanje kapaciteta i pripremne mjere kojima se podupire izrada i buduća
provedba strategija lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice u skladu s
člankom 28. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) [nova Uredba o zajedničkim
odredbama].



Prijelazno razdoblje 

Članak 8.
Izmjene Uredbe (EU) br. 1305/2013
7. [...] Članak 59. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim [...] :
„Najmanje 5 % te u slučaju Hrvatske 2,5 % ukupnog doprinosa iz
EPFRR-a za program ruralnog razvoja rezervirano je za LEADER i lokalni
razvoj pod vodstvom zajednice iz članka 4. Uredbe (EU) XXXX/XXXX
Europskog parlamenta i Vijeća* [ova Uredba].



Prijelazno razdoblje 

▪ 2021. + 2022. - prijelazne godine 

→ sadašnje programsko razdoblje se produžuje za još dvije godine  

(produženje i LRS)

→ stara pravila - nova alokacija

▪ Prema trenutnim izračunima alokacija za RH za 2021. i 2022.:

* Bez iznosa za New Generation

RURALNI RAZVOJ (2021. + 2022.)

776,94 milijuna eura (EU+RH)*



Prijelazno razdoblje 

*2,5% je minimum za RH koji je naveden u čl. 8. st. 7. prijedloga prijelazne Uredbe EK 
(izmjene čl. 59. st.5. Uredbe (EU) 1305/2013)
** u iznose ukupne alokacije nije uzeta u obzir fleksibilnost među stupovima ZPP-a

Izvor: EK, Multiannual Financial Framework 2021-2027; 8.9.2020.

2021. 2022. 2021. + 2022. 

(EUR) 

2021. + 2022. 

(HRK, 7,5 tečaj)

EPFRR RH (EU dio, 85%) 363,1 297,3 660,4 4.953

EPFRR RH (HR dio, 15%) 64,08 52,46 116,54 870

EPFRR RH (ukupno EU + HR) 427,18 349,76 776,94 5.827,05

2,5% za LEADER (EU dio, 85%) 9,08 7,43 16,51 123,83

2,5% za LEADER (HR dio, 15%) 1,6 1,31 2,91 21,82

2,5% za LEADER (ukupno EU + HR)* 10,68 8,74 19,42 145,65



Prijelazno razdoblje 

Planovi u vezi LEADER-a (CLLD) u prijelaznom razdoblju:

• dovršetak provedbe LRS 2014. – 2020.
- prilagodba/definiranje kriterija odabira za dodjelu sredstava za

prijelazno razdoblje
- definiranje alokacije za M19 u prijelaznom razdoblju
- dodjela sredstava za prijelazno razdoblje (aneksi ugovora, izmjena

LRS)
• izrada intervencije za LEADER unutar SP ZPP 2021. – 2027.

- konzultacijski proces s LAG-ovima
- konzultacijski proces s drugim TDU i APPRRR

• izrada LRS 2021. – 2027.
- konzultacijski proces s LAG-ovima (utvrđivanje koncepta LRS)
- izrada LRS (predodabir za novo programsko razdoblje)



Prijelazno razdoblje
Članak 26. (nacrt Uredbe (EU) CPR)

Strategije lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice

1. Relevantna upravljačka tijela osiguravaju da su u svakoj strategiji iz članka 25. stavka 2. točke (c) navedeni 
sljedeći elementi:

(a) zemljopisno područje i stanovništvo na koje se strategija odnosi;

(b) postupak uključivanja zajednice u razvoj te strategije;

(c) analiza razvojnih potreba i potencijala područja;

(d) ciljevi te strategije, uključujući mjerljive ciljne vrijednosti u pogledu rezultata, i povezana planirana djelovanja;

(e) mehanizmi upravljanja, praćenja i evaluacije kojima se dokazuju kapaciteti lokalne akcijske skupine za 
provedbu strategije i

(f) financijski plan, uključujući planiranu raspodjelu sredstava iz svakog predmetnog fonda i programa.

2. Relevantna upravljačka tijela definiraju kriterije za odabir tih strategija, uspostavljaju odbor za provedbu 
odabira i odobravaju strategije koje je odbor odabrao.

3. Relevantna upravljačka tijela moraju dovršiti prvi krug odabira strategija i osigurati da odabrane lokalne 
akcijske skupine mogu izvršiti svoje zadatke utvrđene člankom 27. stavkom 3. u roku od 12 mjeseci od datuma 
odobrenja relevantnog programa ili, kad je riječ o strategijama koje primaju potporu više fondova, u roku od 12 
mjeseci od datuma odobrenja zadnjeg predmetnog programa.

4. U odluci o odobrenju strategije utvrđuju se sredstva iz svakog od predmetnih fondova i programa te 
odgovornosti za zadaće upravljanja i kontrole u okviru jednog programa ili više njih.



Prijelazno razdoblje 

LRS 2021. – 2027. (plan/prijedlog)

- propisani obrazac od strane UT na temelju čl. 26. Uredbe (EU) CPR
- POJEDNOSTAVLJENJE: balans između pristupa u kojemu je sve propisano od

strane UT/APPRRR i pristupa gdje je gotovo sve ostavljeno na odluku LAG-
ovima (veća sloboda u kreiranju intervencija/mjera, ali i veća odgovornost u
provedbi LRS)

- intervencije koje LAG navodi u LRS moraju biti u skladu s načelima uvjeta
prihvatljivosti korisnika, uvjeta prihvatljivosti troškova/aktivnosti i
neprihvatljivim troškovima na način kako je propisano aktom koji će regulirati
provedbu EPFRR u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2021. – 2027.

- u LRS moraju biti navedene osnovne informacije u vezi vrste projekata unutar
svake intervencije, prihvatljivih korisnika, uvjeta prihvatljivosti korisnika,
uvjeta prihvatljivosti projekta, prihvatljivih troškova, neprihvatljivih troškova,
intenziteta potpore i načela kriterija odabira (u LAG natječaju detalji)



Prijelazno razdoblje 

LRS 2021. – 2027. (plan/prijedlog)
1. OPIS PODRUČJA KOJE OBUHVAĆA LRS
1.1. Osnovne zemljopisne značajke područja LAG-a
1.1.1. Područje LAG-a [opisati područje obuhvata LAG-a, JLS-ove i naselja u sastavu LAG-a, MAX
1 stranica]

• Slika 1: Karta LAG područja
• Tablica 1: Osnovni statistički podaci o LAG-u

1.1.2. Geomorfološke i klimatske karakteristike LAG-a [opisati geomorfološke i klimatske
karakteristike područja LAG-a; MAX 1 stranica]

• Tablica 2: Prosječne temperature na području LAG-a
• Tablica 3: Prosječne oborine na području LAG

1.1.3. Kulturna, povijesna i prirodna baština LAG-a [opisati kulturnu, povijesnu i prirodnu
baštinu područja LAG-a; MAX 2 stranice
1.1.3.1. Kulturno-povijesna baština

• Tablica 4: Zaštićena kulturno-povijesna baština na području LAG-a
1.1.3.2. Prirodna baština LAG-a – NATURA 2000

• Tablica 5: Zaštićeni prirodni lokaliteti na području LAG-a
• Slika 2: Ekološka mreža Natura 200 na području LAG-a



Prijelazno razdoblje 
LRS 2021. – 2027. (plan/prijedlog)
1.1.4. Stanje komunalne infrastrukture na području LAG-a [navesti stanje prometne
infrastrukture (cestovna, željeznička, zračni i pomorski promet), informacijsko -komunikacijske
infrastrukture, infrastrukture vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja, infrastrukture
gospodarenja otpadom, energetika; MAX 1 stranica]

• Tablica 6: Stanje komunalne infrastrukture na području LAG-a
1.1.5. Stanje društvene infrastrukture na području LAG-a [navesti stanje kulturne, zdravstvene,
obrazovne, socijalne skrbi, sportske ; MAX 1 stranica]

• Tablica 7: Stanje društvene infrastrukture
1.2. Gospodarske značajke područja LAG-a [opisati stanje gospodarstva, tržište radne snage,
poslovnu infrastrukturu, ključne gospodarske sektore; MAX 2 stranice]

• Tablica 8: Osnovni razvojni pokazatelji LAG područja
• Tablica 9: Poljoprivredne i šumske površine na području LAG-a
• Tablica 10: Brojno stanje stoke na području LAG-a
• Tablica 11: Poljoprivredna gospodarstva na području LAG-a
• Tablica 12: Broj osoba zaposlenih u pravnim osobama po djelatnosti (NKD 2007), 2018.,

2019. i 2020. na području LAG-a
• Tablica 13: Poduzetnici na području LAG-a
• Tablica 14: Obrti na području LAG-a
• Tablica 15: Noćenja na području LAG-a
• Tablica 16: Dobna struktura nezaposlenih na području LAG-a



Prijelazno razdoblje 

LRS 2021. – 2027. (plan/prijedlog)
1.3.Demografske značajke LAG područja [opisati demografske trendove; MAX 1 stranica]

• Tablica 17: Natalitet, mortalitet i vitalni indeks na području LAG-a
2. OPIS UKLJUČENOSTI LOKALNIH DIONIKA U IZRADU LRS
2.1. Opis partnerstva [opisati sastav članstva, UO i nadzornog odbora LAG-a; MAX 1 stranice]

• Tablica 18: Članovi LAG-a (Skupština LAG-a)
• Tablica 19: Upravljački odbor LAG-a
• Tablica 20: Nadzorni odbor LAG-a
• Tablica 21: Tijelo LAG-a za postupanje po prigovorima pristiglim na LAG natječaj

2.2. Opis tijeka izrade LRS i sudjelovanja različitih interesnih skupina u izradi LRS [opisati
razdoblje i način izrade LRS i uključenost različitih interesnih skupina u izradi LRS; MAX 2
stranice]

• Tablica 22 – Događaji i sudionici tijekom izrade LRS
3. ANALIZA RAZVOJNIH POTREBA I POTENCIJALA PODRUČJA
3.1. Rezultati analize stanja područja na temelju SWOT analize [navesti i opisati SWOT analizu;
MAX 2 stranice]

• Tablica 23 – Swot analiza



Prijelazno razdoblje 

LRS 2021. – 2027. (plan/prijedlog)
4. OPĆI CILJEVI, POSEBNI CILJEVI I INTERVENCIJE LRS
4.1. Prikaz potreba LAG područja [navesti i opisati potrebe LAG područja; MAX 2 stranice]

• Tablica 24: Potrebe LAG područja
4.2. Opis općih i posebnih ciljeva LRS [navesti i opisati opće i posebne ciljeve; MAX 2 stranice]

• Tablica 25: Opći i posebni ciljevi LRS
4.3. Opis intervencija LRS [navesti i opisati intervencije LRS, uključujući projekte suradnje; MAX

– 5 stranica]
• Tablica 26: Intervencije u LRS
• Tablica 27: Opis intervencija

4.4. Opis procesa odabira projekata na LAG natječajima [opisati proces odabira projekata na
LAG natječajima, proces odabira projekata suradnje i tijela LAG-a uključena u proces odabira
projekata; MAX 1 stranica]
4.5. Usklađenost LRS sa ZPP [opisati usklađenost LRS sa SP ZPP; MAX 1 stranice]

• Tablica 28: Usklađenost LRS sa SP ZPP
4.6. Usklađenost LRS sa ostalim strateškim dokumentima [opisati usklađenost LRS sa ostalim
strateškim dokumentima, NAPOMENA: navedeno nije obvezno; MAX 1 stranica]



Prijelazno razdoblje 

LRS 2021. – 2027. (plan/prijedlog)
5. KAPACITET LAG-a ZA PROVEDBU LRS
5.1. Kapacitet LAG-a za upravljanje LAG-om i provedbom LRS [opisati ljudski kapacitet LAG-a,
financijski kapacitet LAG-a - izvore predfinanciranja za upravljanje radom LAG-a, pripremu i
provedbu LAG natječaja i animacijske aktivnosti; MAX 1 stranice]

• Tablica 29: Kapacitet LAG-a za upravljanje LAG-om i provedbu LRS
5.2. Opis praćenja (monitoring) i procjene (evaluacija) provedbe LRS [opisati proces praćenja i
procjene provedbe LRS uključujući indikator plan; MAX 2 stranice]

• Tablica 30: Indikator plan provedbe LRS
6. FINANCIJSKI I AKCIJSKI PLAN PROVEDBE LRS
6.1. Financijski plan provedbe LRS [opisati financijski plan provedbe LRS; MAX 1 stranica]

• Tablica 31: Financijski plan provedbe LRS
6.2. Akcijski plan provedbe LRS [opisati akcijski plan provedbe LRS; MAX 1 stranica]

• Tablica 32: Akcijski plan provedbe LRS



NOVO PROGRAMSKO RAZDOBLJE



Razdoblje 2021. – 2027.

LEADER (CLLD) za razdoblje 2021. – 2027. je definiran u:

- čl. 25.- 28. Prijedloga UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o utvrđivanju
zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom
fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i
financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i
Instrument za upravljanje granicama i vize

- čl. 71. Prijedloga UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o utvrđivanju pravila o
potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke
poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz
Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda
za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013
Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i
Vijeća



Razdoblje 2021. – 2027.
Članak 25. (nacrt Uredbe (EU) CPR)

Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice

1. Fondovi EFRR, ESF+ i EFPR mogu poduprijeti lokalni razvoj pod vodstvom zajednice.

2. Država članica u pogledu lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice osigurava:

(a) da je on usmjeren na posebna subregionalna područja;

(b) da njime upravljaju lokalne akcijske skupine koje sačinjavaju predstavnici javnih i privatnih lokalnih
socioekonomskih interesa, pri čemu nijedna skupina nema kontrolu nad donošenjem odluka;

(c) da se provodi putem integriranih strategija u skladu s člankom 26. i

(d) da se njime pruža potpora umrežavanju, inovativnim značajkama u lokalnom kontekstu te, prema potrebi,
suradnji s drugim teritorijalnim sudionicima.

3. Ako je potpora strategijama iz stavka 2. točke (c) dostupna iz više fondova, relevantna upravljačka tijela
organiziraju zajednički poziv za odabir tih strategija i utvrđuju zajednički odbor za sve fondove o kojima je riječ u
svrhu praćenja provedbe tih strategija. Relevantna upravljačka tijela mogu odabrati jedan od predmetnih
fondova za pružanje potpore za sve troškove pripreme, upravljanja i vođenja iz članka 28. stavka 1. točaka (a) i (c)
povezanih s tim strategijama.

4. Ako provedba takve strategije obuhvaća potporu iz više fondova, relevantna upravljačka tijela mogu odabrati
jedan od predmetnih fondova kao glavni fond.

5. Na tu se strategiju primjenjuju pravila glavnog fonda. Tijela ostalih fondova oslanjaju se na odluke i provjere
upravljanja koje je provelo nadležno tijelo glavnog fonda.

6. Tijela glavnog fonda dostavljaju tijelima ostalih fondova informacije potrebne za praćenje i izvršavanje plaćanja
u skladu s pravilima utvrđenima u uredbi za pojedini fond.



Razdoblje 2021. – 2027.

Članak 27. (nacrt Uredbe (EU) CPR)

Lokalne akcijske skupine

1. Lokalne akcijske skupine oblikuju i provode strategije iz članka 25. stavka 2. točke (c).

2. Upravljačka tijela osiguravaju da lokalne akcijske skupine odaberu jednog partnera iz skupine kao glavnog
partnera u administrativnim i financijskim pitanjima ili da se udruže u zajedničku strukturu s pravnim statusom.

3. Isključivo lokalne akcijske skupine izvršavaju sve sljedeće zadaće:

(a) jačanje kapaciteta lokalnih sudionika za razvoj i provedbu operacija;

(b) izradu nediskriminirajućeg i transparentnog postupka odabira i kriterija za odabir u kojima se izbjegavaju
sukobi interesa i osigurava da nijedna interesna skupina ne kontrolira odluke o odabiru,

(c) pripremu i objavu poziva na dostavu prijedloga;

(d) odabir operacija i utvrđivanje iznosa potpore te podnošenje prijedloga nadležnom tijelu radi završne provjere
prihvatljivosti prije odobrenja;

(e) praćenje napretka u ostvarenju ciljeva strategije i

(f) evaluaciju provedbe strategije.

4. Ako lokalne akcijske skupine izvršavaju zadaće koje nisu obuhvaćene stavkom 3. za koje su odgovorna
upravljačka tijela ili agencije za plaćanja, upravljačko tijelo utvrđuje te lokalne akcijske skupine kao posrednička
tijela u skladu s pravilima za pojedini fond.

5. Lokalna akcijska skupina može biti korisnik i može provoditi operacije u skladu sa strategijom.



Razdoblje 2021. – 2027.

Članak 28. (nacrt Uredbe (EU) CPR)

Potpora lokalnom razvoju pod vodstvom zajednice iz fondova

1. Država članica osigurava da potpora iz fondova za lokalni razvoj pod vodstvom zajednice
uključuje:

(a) izgradnja kapaciteta i pripremne radnje kojima se pruža potpora izradi i budućoj provedbi
strategija;

(b) provedbu operacija, uključujući aktivnosti suradnje i njihovu pripremu, odabranih u okviru
strategije lokalnog razvoja i

(c) upravljanje, praćenje i evaluaciju strategije i njezino vođenje.

2. Potpora iz stavka 1. točke (a) prihvatljiva je neovisno o tome je li strategija naknadno odabrana
za financiranje.

Potpora iz stavka 1. točke (c) ne smije premašivati 25 % ukupnog javnog doprinosa strategiji.



Razdoblje 2021. – 2027.

Članak 71. (nacrt Uredbe (EU) SP ZPP)

Suradnja

1. Države članice mogu dodijeliti potporu za suradnju u skladu s uvjetima iz ovog članka i kako je
dalje navedeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a radi izrade i provedbe projekata
operativne skupine Europskog partnerstva za inovacije za produktivnost i održivost u poljoprivredi
iz članka 114. i LEADER-a, lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice iz članka 25. Uredbe (EU)
[CPR], te promicali sustavi kvalitete, organizacije ili skupine proizvođača ili drugi oblici suradnje.

….

5. Ako se potpora isplaćuje kao ukupan iznos, države članice osiguravaju da se poštuju pravila i
zahtjevi Unije koji se odnose na slične mjere obuhvaćene drugim vrstama intervencija. Ovaj stavak
ne primjenjuje se na LEADER, lokalni razvoj pod vodstvom zajednice iz članka 25. Uredbe (EU)
[CPR].

…



Razdoblje 2021. – 2027.

Uvodni sastanci u vezi LEADER-a/CLLD-a za programsko razdoblje 2021. – 2027.:

- 10.10.2019. MP – MRRFEU – APPRRR
- 9.12. 2019. UT – MRMS – APPRRR
- 9.12.2019. UT – Uprava ribarstva – APPRRR

- 25. rujna 2020. upućen dopis prema MRRFEU i MRMSOSP u vezi multifondovske LRS.
- 1. listopada 2020. zaprimljen odgovor od MRRFEU u vezi multifondovske LRS = nije

planirano izdvajanje sredstava iz EFRR za provedbu LEADER-a u razdoblju 2021. –
2027.

- 26. listopada zaprimljen odgovor od MRMSOSP u vezi multifondovske LRS = proces
programiranja tek u početnoj fazi, biti će naknadno poznato.



Razdoblje 2021. – 2027.

• Proračun ZPP 2021. – 2027.

- EFJP oko 291,09 milijarde eura

- EPFRR oko 95,64 milijarde eura od čega

- VFO 2021. – 2027. oko 87,44 milijarde eura

- Next Generation EU oko 8,20 milijardi eura

- Ukupno 386,73 milijardi eura

• RH će za poljoprivredu i ruralni razvoj na raspolaganju imati 4,9 milijardi EU sredstava
(prijedlog financijske omotnice koju je EK objavila u rujnu).

• RH će kao i sve ostale EU DČ cijelu Zajedničku poljoprivrednu politiku koristiti u okviru samo
jednog strateškog dokumenta – Strateškog plana.

• U tijeku su pripremne radnje za izradu Strateškog plana 2021. – 2027. (unutar Povjerenstva za
izradu SP ZPP, osnovana i horizontalna radna skupina za LEADER)

• ZPP neće biti dio ESI fondova, tj. Strateški plan 2021. – 2027. neće biti uključen u Partnerski
sporazum (RH će morati osigurati komplementarnost i sinergiju korištenja svih sredstava, kako
ZPP i ESIF, tako i svih njih s instrumentima koje donosi Zeleni plan i Europski plan za oporavak).



Razdoblje 2021. – 2027.

Planovi u vezi LEADER-a (CLLD) u novom programskom razdoblju:

• Definiranje iznosa alokacije = LEADER je obvezni dio SP 2021. – 2027. (min.
5% ukupnog proračuna 2. stupa)

• Definiranje mono ili multi fondovske LRS = Partnerski sporazum, SP ZPP, akti
koji reguliraju provedbu SP ZPP

• Odabir LAG-ova za novo programsko razdoblje = prvi krug odabira LAG-ova
mora završiti najkasnije jednu godinu nakon što se SP odobri od strane EK (u
slučaju multifondovske LRS, najkasnije jednu godinu nakon što se zadnji OP
koji sudjeluje u provedbi LEADER-a odobri od strane EK)



HVALA NA POZORNOSTI!

HVALA NA POZORNOSTI!

www.poljoprivreda.gov.hr
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