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Sadržaj prezentacije

• Stanje provedbe LEADER-a u Republici Hrvatskoj i stanje pripreme za razdoblje 
2023.-2027.

• Stanje izrade LRS LAG-ova za razdoblje 2023.-2027.

• Pravilnik za provedbu intervencije 77.06 „Potpora LEADER (CLLD) pristupu“) iz 
Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. 
– 2027. 

• LEADER operativna pravila



Stanje provedbe LEADER-a u Republici Hrvatskoj i stanje pripreme 
za razdoblje 2023.-2027.



Stanje provedbe LEADER-a u Republici Hrvatskoj

• LAG-ovi su do sada objavili 387 natječaja u vrijednosti 87,6 milijuna EUR (659,84 
milijuna kuna) (115% alociranih sredstva za provedbu projekata, uključujući 
„prijelazna“ sredstva). 

• Od strane LAG-ova odabrano je i proslijeđeno u APPRRR 3601 projekata u iznosu 
76,1 milijuna EUR (540,45 milijuna kuna) (94,29% alociranih sredstva za provedbu 
projekata, uključujući „prijelazna“ sredstva). 

• APPRRR je odobrila/ugovorila 3240 projekta u vrijednosti 64 milijuna EUR (481,1 
milijuna kuna) (83,93% alociranih sredstva za provedbu projekata, uključujući 
„prijelazna“ sredstva) te je krajnjim korisnicima isplaćeno 39,64 milijuna EUR (298,64 
milijuna kuna) (52,11% alociranih sredstva za provedbu projekata uključujući 
„prijelazna“ sredstva). 

• Kroz provedbu projekta koji su odabrani na LAG natječaj planira se stvaranje 210 
radnih mjesta.



Stanje provedbe LEADER-a u Republici Hrvatskoj

• LAG Natječaj za tip operacije 6.3.1.:
• 54 LAG-a objavilo 154 LAG natječaja u vrijednosti 38,83 milijuna EUR (292,56 milijuna 

kuna) 
• LAG-ovi su dostavili u APPRRR 2257 projekata u vrijednosti od 33,6 milijuna EUR (253,2 

milijuna kuna), APPRRR je odobrila 2083 projekata vrijednosti 31 milijuna EUR (233,63 
milijuna kuna), a isplatila je 24,33 milijuna EUR (183,31 milijuna kuna)

• LAG Natječaj za tip operacije 7.4.1.:
• 52 LAG-a objavilo 145 LAG natječaja u vrijednosti 34,1 milijuna EUR (256,8  milijuna 

kuna) -
• LAG-ovi su dostavili u APPRRR 808 projekata u vrijednosti od 26 milijuna EUR (196,1 

milijuna kuna), APPRRR je odobrila 653 projekata vrijednosti 21,7 milijuna EUR (163,6 
milijuna kuna), a isplatila je 9,2 milijuna EUR (69,26  milijuna kuna)



Stanje provedbe LEADER-a u Republici Hrvatskoj

• LAG Natječaj za tip operacije 4.1.1.:
• 36 LAG-a objavilo 55 LAG natječaja u vrijednosti od 10,9 milijuna EUR (77,5  milijuna 

kuna) 
• LAG-ovi su dostavili u APPRRR 454 projekata u vrijednosti od 9,3 milijuna EUR (68,8  

milijuna kuna), 441 projekata vrijednosti 8,85 milijuna EUR (67 milijuna kuna), a isplatila 
je 4,61 milijuna EUR (34,72  milijuna kuna)

• LAG Natječaj za tip operacije 4.2.1.:
• 9 LAG-ova objavilo 11 LAG natječaja (256,8  milijuna kuna) u vrijednosti od 1,1 milijuna 

EUR (8,3 milijuna kuna) 
• LAG-ovi su dostavili u APPRRR 9 projekata u vrijednosti od 0,26 milijuna EUR (1,98 

milijuna kuna), APPRRR je odobrila 8 projekata vrijednosti 0,24 milijuna EUR (1,79 
milijuna kuna), a isplatila je 0,13 milijuna EUR (0,98 milijuna kuna)



Stanje provedbe LEADER-a u Republici Hrvatskoj

• LAG Natječaj za tip operacije 6.1.1.:
• 9 LAG-ova objavio 11 LAG natječaja u vrijednosti od 2,22 milijuna EUR (16,7 milijuna 

kuna) 

• LAG-ovi su dostavili u APPRRR 49 projekata u vrijednosti od 1.8 milijuna EUR (13,5 
milijuna kuna), APPRRR je odobrila 38 projekata vrijednosti od 1,43 milijuna EUR (10,75 
milijuna kuna), a isplatila je 1,2 milijuna EUR (9,15 milijuna  kuna)

• LAG Natječaj za tip operacije 6.4.1.:
• 8 LAG-ova objavilo je 11 LAG natječaja u vrijednosti od 1,06 milijuna EUR (7,97 milijuna 

kuna) 

• LAG-ovi su dostavili u APPRRR 24 projekata u vrijednosti od 0,91 milijuna EUR (6,9 
milijuna kuna), APPRRR je odobrila 17 projekata vrijednosti 0,6 milijuna EUR



Stanje provedbe LEADER-a u Republici Hrvatskoj
Projekti suradnje

• Za pripremu i provedbu projekata suradnje (TO 19.3.1. i TO 19.3.2.) LAG-ovima je do sada odobreno 27 projekata 
u vrijednosti 1,7 milijuna EUR (12,9 milijuna kuna), a isplaćeno je 0,7 milijuna EUR (5,2 milijuna kuna) (19,28% 
sredstava koji su predviđeni za pripremu i provedbu projekata suradnje uključujući „prijelazna“ sredstva). 

Tekući troškovi i animacija 

• Za tekuće troškove i animaciju (TO 19.4.1.) LAG-ovima je isplaćeno 15,4 milijuna EUR (115 milijuna kuna) 
(81,74% sredstava koji su predviđeni za tekuće troškove i animaciju uključujući „prijelazna“ sredstva). 

• Od ukupno 54 LAG-a, za tekuće troškove i animaciju 11 LAG-ova je imalo raspoloživo manje od 200.000 kuna 
(26.545 EUR), 24 LAG-a između 200.000 kuna (26.545 EUR) i 500.000 kuna (66.361 EUR), a 19 LAG-ova više od 
500.000 kuna (66.361 EUR) – stanje na 31.12.2022.

Troškovi izrade LRS 2023.-2027.

• Od ukupno 35 LAG-ova, za troškove izrade LRS za razdoblje 2023.-2027., 16 LAG-ova je imalo raspoloživo više od 
50.000 kuna (6.636 EUR) od ukupnih 100.000 kuna po LAG-u (13.172 EUR) 



Stanje pripreme za razdoblje 2023.-2027.



Stanje pripreme za razdoblje 2023.-2027.

• Iznos ukupne alokacije za intervenciju 77.06 iznosi 102.923,224,00 eura 
(EU + RH udio)

• Načela kriterija odabira kod dodjele sredstava LAG-ovima za razdoblje 
2023.- 2027. koja su navedena u SP ZPP su:
• broj stanovnika (prioritet imaju LAG-ovi s većim brojem stanovnika)

• kapacitet LAG-a za provedbu LRS (prioritet imaju LAG-ovi s većim ljudskim 
kapacitetom za provedbu LRS i animaciju područja)

• razvijenost područja (prioritet imaju LAG-ovi s većim udjelom nerazvijenih 
područja)



Stanje pripreme za razdoblje 2023.-2027.

• Svim LAG-ovima je 10. listopada 2022. godine poslan prvi prijedlog razrade 
kriterija za dodjelu sredstva LAG-ovima u razdoblju 2023.- 2027. uključujući 
simulaciju za svaki od LAG-ova. Prvi prijedlog je izrađen/simuliran na način da 
je izračunom obuhvaćeno 54 LAG-a koji su odabrani za razdoblje 2014.-2022. i 
4 nova LAG-a/revitalizirana LAG-a koji nisu odabrani za razdoblje 2014.-2022.

• Predložena su dva koraka u raspodjeli sredstava:
• Podjela 25% ukupnog iznosa alokacije za intervenciju 77.06 svim LAG-ovima u jednakim 

iznosima svakom LAG-u (od ukupne alokacije iznos od 25.730.806,00 eura se dijeli LAG-
ovima na jednake dijelove što iznosi 443.634,58 eura po LAG-u računajući na 58 LAG-ova 
koji bi se odobrili za razdoblje 2023. – 2027.)

• Podjela 75% ukupnog iznosa alokacije za intervenciju 77.06 (77.192.418,00 eura) na 
temelju predloženih kriterija



Stanje pripreme za razdoblje 2023.-2027.

• Predloženo je 60 bodova za maksimalni broj bodova, a prag prolaznosti na 30 
bodova. Za broj stanovnika je predloženo maksimalno 30 bodova, za kapacitet 
LAG-a za provedbu LRS maksimalno 12 bodova, a za razvijenost područja 
maksimalno 8 bodova

• LAG-ovi su putem google obrasca u razdoblju od 10. do 28. listopada 2022. 
poslali očitovanja na prvi prijedlog razrade kriterija za dodjelu sredstva LAG-
ovima u razdoblju 2023.- 2027. Ukupno je putem google obrasca 31 LAG 
dostavio očitovanje/komentare (57,4% LAG-ova koji su odabrani za razdoblje 
2014.-2020.)

• O očitovanjima LAG-ova se raspravljalo na radionici u Trakošćanu (8.-10. 
studenog 2022.)



Stanje pripreme za razdoblje 2023.-2027.



Stanje pripreme za razdoblje 2023.-2027.



Stanje pripreme za razdoblje 2023.-2027.



Stanje pripreme za razdoblje 2023.-2027.

• LAG-ovi su 19. prosinca 2022. u Zagrebu održali sastanak tematske 
radne grupe (TRG) za LEADER unutar Nacionalne ruralne mreže na kojoj 
su bili prisutni predstavnici iz 24 LAG-a. 

• Na navedenom sastanku prijedloge za poboljšanje razrade kriterija za 
dodjelu sredstava LAG-ovima u razdoblju 2023.-2027. je prezentirao 
vanjski stručnjak – prof. Aleksandar Lukić

• Prisutni predstavnici LAG-ova su raspravljali o prijedlozima prof. 
Aleksandra Lukića te je dogovoreno da će do održavanja sljedećeg 
sastanka TRG isti doraditi i nakon toga bi slijedilo izjašnjavanje svih LAG-
ova i slanje prijedloga prema MP



Stanje pripreme za razdoblje 2023.-2027.

• Koraci koji slijede:
• dovršetak razrade kriterija za dojelu sredstav LAG-ovaima u razdoblju 2023.-2027. –

ožujak – svibanj 2023. (nakon usuglašavanja LAG-ova)
• dovršetak izrade Pravilnika o provedbi intervenicje 77.06. (konzultacije, sjednice 

Povjerenstva, e-savjetovanje, objava u NN) – lipanj 2023.
• dovršetak izrade Operativnih pravila za provedbu LRS LAG u Strateškom planu (LEADER 

operativna pravila) koja detaljnije opisuju uvjete u vezi LAG intervencija, pripremu i 
objavu LAG natječaja, provedbu LAG natječaja te provedbu, kontrolu i isplatu projekata 
– lipanj 2023.

• izrada i objava natječaja za odabir LAG-ova – lipanj/srpanj 2023.
• odabir i ugovaranje LAG-.ova za razdoblje 2023.-2027. – listopad/studeni 2023.
• organizacija događaja za LAG-ove u 2023. u svrhu kontinuiranog procesa edukacije, 

poboljšanja provedbe i razmjene iskustva u provedbi LEADER-a - kontinuirano
• početak objave LAG natječaja u razdoblju 2023.-2027.- siječanj 2024.



Stanje izrade LRS LAG-ova za razdoblje 2023.-2027.



Stanje izrade LRS LAG-ova za razdoblje 2023.-2027.

• LAG-ovi su izradu LRS 2023.-2027. započeli početkom 2022. godine

• Za potrebe izrade LRS 2023.-2027. izrađen je nacrt obrasca LRS 2023.-
2027. i nacrt operativnih pravila za LEADER (u dijelu za LAG intervencije).

• Do sada je 28 LAG-ova dostavilo pojedina poglavlja nacrta LRS na 
komentiranje, a od toga je 12 LAG-ova dostavilo poglavlje 5 koje 
uključuje i LAG intervencije.



Stanje izrade LRS LAG-ova za razdoblje 2023.-2027.

• U svrhu kvalitetnijeg i 
jednostavnijeg praćenja stanje 
izrade LRS 2023.-2027. izrađen je 
on-line upitnik kojeg LAG-ovi 
popunjavaju jednom mjesečno

• Ispunjeni on-line obrazac za 
pregled stanja izrade LRS 2023.-
2027. (promatrano u prosincu 
2022.) dostavilo je 44 LAG-a

• LAG-ovi su opisali stanje izrade LRS 
2023.-2027. odnosno stanje izrade 
pojedinih poglavlja u LRS 2023.-
2023. 



Stanje izrade LRS LAG-ova za razdoblje 2023.-2027.

• Nacrt Poglavlja 1 "Opis područja koje obuhvaća LRS" je 
izrađen/popunjen:
oDA, u potpunosti -32

oDjelomično -11

oNE – 1

73%

25%

2%

DA, u potpunosti  32 Djelomično  11

NE  1 Ukupno  44



Stanje izrade LRS LAG-ova za razdoblje 2023.-2027.

• Nacrt Poglavlja 2 "Rezultati provedbe LRS u razdoblju 2014. - 2022." je 
izrađen/popunjen:
oDA, u potpunosti -29

oDjelomično -12

oNE - 3

66%

27%

7%

DA, u potpunosti  29 Djelomično  12

NE  3 Ukupno  44



Stanje izrade LRS LAG-ova za razdoblje 2023.-2027.

• Nacrt Poglavlja 3 "Opis uključenosti lokalnih dionika u izradu LRS" je 
izrađen/popunjen
oDA, u potpunosti -28

oDjelomično -13

oNE - 3

64%

29%

7%

DA, u potpunosti  28 Djelomično  13

NE  3 Ukupno  44



Stanje izrade LRS LAG-ova za razdoblje 2023.-2027.

• Nacrt Poglavlja 4 "Analiza razvojnih potreba i potencijala područja" je 
izrađen/popunjen:
oDA, u potpunosti -28

oDjelomično -15

oNE - 1

64%

34%

2%

DA, u potpunosti  28 Djelomično  15

NE  1 Ukupno  44



Stanje izrade LRS LAG-ova za razdoblje 2023.-2027.

• Nacrt Poglavlja 5 "Opći ciljevi, specifični ciljevi i intervencije LRS" je 
izrađen/popunjen:
oDA, u potpunosti -4

oDjelomično -32

oNE - 8
9%

73%

18%

DA, u potpunosti  4 Djelomično  32 NE  8 Ukupno  44



Stanje izrade LRS LAG-ova za razdoblje 2023.-2027.

• Nacrt Poglavlja 6 "Kapacitet LAG-a za provedbu LRS" je 
izrađen/popunjen:
oDA, u potpunosti -13

oDjelomično -15

oNE - 16
30%

34%

36%

DA, u potpunosti  13 Djelomično  15

NE  16 Ukupno  44



Stanje izrade LRS LAG-ova za razdoblje 2023.-2027.

• Nacrt Poglavlja 7 "Financijski i akcijski plan provedbe LRS" je 
izrađen/popunjen:
oDA, u potpunosti -1

oDjelomično -15

oNE - 28

2%

34%

64%

DA, u potpunosti  1 Djelomično  15

NE  28 Ukupno  44



Stanje izrade LRS LAG-ova za razdoblje 2023.-2027.

• Broj LAG intervencija koje LAG-ovi planiraju imati u LRS za razdoblje 
2023. - 2027.:
✓3 - 16
✓3-4 - 3
✓najviše 4 - 2
✓4 - 9
✓4-5 - 2
✓najviše 5 - 1
✓5 - 2
✓nije još definirano -8
✓u izradi - 1
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Stanje izrade LRS LAG-ova za razdoblje 2023.-2027.

• Broj događaja (uživo i on-line) koje su LAG-ovi organizirali za 
stanovništvo s područja LAG-a u vezi izrade LRS 2023. - 2027. u prosincu 
2022.:
✓0 - 22
✓1 - 9
✓2 -3
✓3 -2
✓4 -3
✓5 -0
✓6 -3
✓7 -1
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Broj događaja koje je LAG organizriao za stanovništvo s područja LAG-
a u vezi izrade LRS 2023.-2027. u mjesecu za koje se podnosi Upitnik



Stanje izrade LRS LAG-ova za razdoblje 2023.-2027.

• Pristigla pitanja LAG-ova (e-mail) u vezi izrade LRS 2023.-2027. u razdoblju 
prosinac 2022.- siječanj 2023.:

1. Da li da dodajemo redove ili ste mislili nekako drugačije da prikažemo? – tablica 32 LRS
2. Da li u toj tablici obavezno ostaju svi ovi indikatori bez obzira ako neki od njih možda 

ne koristimo (nprR18.; R.40;) odnosno  da li kod tih indikatora upisujemo nule ako ih ne 
koristimo?

ODGOVOR:
Unutar tablice 32. „Plan pokazatelja – pokazatelji rezultata ZPP“ nacrta LRS 2023.-2027. 
moguće je dodati retke unutar pojedinog pokazatelja rezultata ZPP ako više intervencija 
doprinosi jednom pokazatelju rezultata ZPP. Također moguće je brisati one pokazatelje 
rezultata ZPP koji se ne planiraju koristiti. U ažuriranoj verziji nacrta LRS ćemo dodatno 
navesti informacije i za navedeno.



Stanje izrade LRS LAG-ova za razdoblje 2023.-2027.

• Pristigla pitanja LAG-ova (e-mail) u vezi izrade LRS 2023.-2027. u razdoblju prosinac 2022.- siječanj 
2023.:

3. U tablici 32 plan pokazatelja  kod R.37  gdje se promatraju nova radna mjesta imamo pitanje da li se pod R.37 
broje i očuvana radna mjesta odnosno zadržavanje radnog mjesta jer mi se čini da je na radionici tako rečeno

ODGOVOR:
U tablici 32. nacrta LRS navode se podaci iz tablice 29 odnosno iz svake intervencije. U tablici 29 je navedeno: Broj 
novostvorenih radnih mjesta (puno radno vrijeme), doprinosi R.37 ZPP-a, a što je u skladu s vodičem EK za 
pokazatelje rezultata ZPP

4. Isto u tablici 32 plan pokazatelja  kod R.40 broj strategija pametnih sela ne vidim da bismo mi ovdje mogli 
prikazati taj indikator jer nemamo posebne strategije  a pogotovu ne u intervenciji no kako imamo kroz 
pojedine intervencije doprinos konceptu pametnih sela i imamo posebnu tablicu prikaza kriterija koji doprinose 
konceptu pametnih sela da li bismo ipak trebali nešto prikazati pod R.40

ODGOVOR: 
Vodič EK za pokazatelje rezultata ZPP ostavlja mogućnost da se R40  odnosi i na projekte koji pridonose konceptu 
Pametnih sela, a o čemu je bilo razgovora i na radionici 28. studenog u Zagrebu 



Stanje izrade LRS LAG-ova za razdoblje 2023.-2027.

• Pristigla pitanja LAG-ova (e-mail) u vezi izrade LRS 2023.-2027. u razdoblju prosinac 2022.-
siječanj 2023.:

5. Pokazatelj R.38 leader pokrivenost LRS trebamo li ovdje i mi prikazati ukupan broj stanovnika 
pokrivenog LRS i pod koju godinu ili to uopće ne prikazujemo jer to vodi MPS prema području LAG-a, 
da ne dođe do dvostrukog prikazivanja.

ODGOVOR: 
Navedeni pokazatelj nije primjenjiv za nivo LAG-a. 

6. Koliko sam shvatila mi više ne moramo slati LRS ( TOC i čistopis ) nego Vas samo obavijestiti o 
statusu izrade kroz upitnik tako da nismo vodili TOC verziju.

ODGOVOR: 
Nacrti LRS se i dalje mogu slati, ali pojedinačni komentari se neće slati povratno.



Stanje izrade LRS LAG-ova za razdoblje 2023.-2027.

• Pristigla pitanja LAG-ova (e-mail) u vezi izrade LRS 2023.-2027. u razdoblju prosinac 
2022.- siječanj 2023.:

7. Kako definirati intenzitet javne potpore za ulaganja koja se ne odnose na ruralnu infrastrukturu, a tiču se javnog 
sektora. Primjer; planiramo intervenciju za Podršku dionicima u razvoju sadržaja i događanja te izgradnji kapaciteta za 
unaprjeđenje i održivo korištenje resursne osnove društva i okoliša baziranu na soft aktivnostima i eventualno kupnju 
opreme. Intervencija je zamišljena kao partnerstvo javnog i civilnog sektora u kojoj bi ulogu glavnog partnera preuzeo 
javni sektor. Međutim, problem se javlja  i mi ne znamo odgovoriti dionicima o visini intenziteta potpore. Je li i u ovom 
tipu Intervencije intenzitet potpore može iznositi 100%?

ODGOVOR: 
Iz priloženog nacrta Poglavlja 5 LRS, u intervenciji 2.2.1. pod prihvatljivi projekti je navedeno:
1. Organizacija jednodnevnih i višednevnih događanja s ciljem unaprjeđenja i održivog korištenja resursne osnove društva i 
okoliša (npr. kulturno-umjetničke manifestacije, radne akcije, sportski turniri i sl.)  
2. Izrada informativnih, odgojno-obrazovnih, uključivo i neformalnih programa čiji je cilj unaprjeđenje i održivo korištenja 
resursne osnove društva i okoliša
3. Istraživanja i mapiranja vezana za unaprjeđenje i održivo korištenje resursne osnove društva i okoliša
4. Promotivne i informacijsko-edukacijske aktivnosti vezane uz unaprjeđenje i održivo korištenje resursne osnove društva i 
okoliša
5. Izgradnja kapaciteta lokalnih dionika vezane uz unaprjeđenje i održivo korištenje resursne osnove društva i okoliša
6. Nabava opreme u svrhu unaprjeđenja i održivog korištenja resursne osnove društva i okoliša.
S obzirom na navedeno, mišljenja smo da bi intenzitet potpore za navedene projekte odnosno navedenu intervenciju bio do 
65%. Konačni stav po navedenom će biti propisan unutar LEADER operativnih pravila (dokument koji će obuhvatiti smjernice za 
izradu LRS), a ažurirana verzija nacrta je u završnoj fazi (vezano za LAG intervencije). 



Stanje izrade LRS LAG-ova za razdoblje 2023.-2027.

• Pristigla pitanja LAG-ova (e-mail) u vezi izrade LRS 2023.-2027. u razdoblju prosinac 
2022.- siječanj 2023.:

8. Postoji li mogućnosti da se na dvije Intervencije stavi mogućnost partnerskih odnosa?
ODGOVOR: 
Ako se upit odnosi na pojašnjene da li je moguće imati dvije LAG intervencije unutar kojih će biti moguće imati partnerske 
projekte, navedeno je prihvatljivo. 

9. Kako omogućiti poljoprivrednim zadrugama da budu mogući prijavitelji na intervencije ukoliko nemaju ekonomsku 
veličinu? Jedan od prijedloga je, obzirom da se promatraju kao trgovačka društva, omogućiti im prijavu na razvoj 
nepoljoprivrednih proizvodnih i uslužnih djelatnosti ukoliko nisu u upisniku poljoprivrednika.  

ODGOVOR:
Odgovornost i sloboda je LAG koju vrstu korisnika smatra prihvatljivim unutar pojedine LAG intervencije uz poštivanje minimalnih
odredbi koje će biti navedeni u LEADER operativnim pravilima, a ta je za konkretni primjer da korisnici u LAG intervencijama za 
potporu poljoprivrednoj proizvodnji i diverzifikaciji u poljoprivredi trebaju biti upisani u Upisnik i imati minimalnu ekonomsku 
veličinu.      

10. Mogu li privatne klinike i privatni starački domovi biti prihvatljivi korisnici?
ODGOVOR: 
Odgovornost i sloboda je LAG koju vrstu korisnika smatra prihvatljivim unutar pojedine LAG intervencije, a na temelju analize
stanja i potreba LAG područja.

11. Jesu li prihvatljivi troškovi plaća zaposlenika u udrugama za vrijeme trajanja projekta?
ODGOVOR: Prema trenutnom nacrtu Pravilnika za provedbu intervencije 77.06 i LEADER operativnih pravila, navedeno nije 
prihvatljivo u LAG intervencijama. 



Stanje izrade LRS LAG-ova za razdoblje 2023.-2027.

• Pristigla pitanja LAG-ova (e-mail) u vezi izrade LRS 2023.-2027. u razdoblju prosinac 
2022.- siječanj 2023.:

12. Treba li se kod svih intervencija kao pokazatelj staviti i Broj projekata? str. 42
ODGOVOR:
Obvezni pokazatelji za sve LAG intervencije je „Broj novostvorenih radnih mjesta (puno radno vrijeme), doprinosi R.37 ZPP-a“ i 
„Broj sačuvanih radnih mjesta“. Pored navedenih obveznih pokazatelja, potrebno   je navesti još najmanje jedan pokazatelj koji 
doprinosi nekom od RI ZPP. Odabir pokazatelja je na LAG-u.

13. Radi li se ovdje o Načelima kriterija odabira koje smo naveli kod svake intervencije ili o posebno definiranim 
kriterijima neovisno o njima? Ukoliko se radi o posebno definiranim kriterijima, trebaju li oni biti isti za sve 
intervencije ili mogu biti specifični samo za pojedine intervencije? Primjeri su navedeni u tablici. Str.44

ODGOVOR: 
Tablica u vezi kriterija odabira za koncepta Pametnih sela se može primijeniti za sve LAG intervencije ili za pojedine LAG 
intervencije (svaka LAG intervencija može imati zasebno prikazanu razradu kriterija).

14. Je li potrebno obrisati retke s pokazateljima koje nećemo uvrstiti u LRS intervencije? Za pokazatelje kojima doprinosi 
više od jedne LRS intervencije (npr. R.37), je li zbrajamo vrijednosti i prikazujemo skupno u istom retku ili ćemo za 
svaku intervenciju staviti poseban redak s istim pokazateljem? Str.47

ODGOVOR: Unutar tablice 32. „Plan pokazatelja – pokazatelji rezultata ZPP“ nacrta LRS 2023.-2027. moguće je dodati retke 
unutar pojedinog pokazatelja rezultata ZPP ako više intervencija doprinosi jednom pokazatelju rezultata ZPP. Također moguće je 
brisati one pokazatelje rezultata ZPP koji se ne planiraju koristiti.

15. Treba li u tablici stajati broj LAG natječaja ili broj planiranih projekata? Str. 49
ODG: U tablici 35 „Akcijski plan provedbe LRS“ potrebno je navesti broj LAG natječaja.



Stanje izrade LRS LAG-ova za razdoblje 2023.-2027.
• Pristigla pitanja LAG-ova (e-mail) u vezi izrade LRS 2023.-2027. u razdoblju prosinac 

2022.- siječanj 2023.:

16. U Tablici 31.nacrta obrasca LRS Kapacitet LAG-a za upravljanjem traže se upis iznosa od članarina i Planirani iznos 
iz ostalih izvora financiranja za predfinanciranje tekućih troškova i animacije. Da li ste mislili upis apsolutnog iznosa 
u EUR  ili  postotci/udjeli ? Da li ostali izvori uključuju EAFRD kao izvor,  ili  županije i neki drugi nacionalni izvori? 
(ako uključuju EAFRD onda bismo to morali iskazati u postotku)

Tablica 19.;Tablica 6. i eventualne ostale tablice sa iznosima sada se unose u eurima?
ODGOVOR:
U tablici 31. „Kapacitet LAG-a za upravljanje LAG-om i provedbu LRS“ nacrta LRS 2023.-2027. (ver 5.0) vrijednosti je potrebno 
izraziti u eurima s obzirom da su traže informacije u vezi predfinanciranja (izvori iz članarina i ostalih izvora koji ne obuhvaćaju 
EPFRR). Raspored alokacije iz sredstava SP je predmet tablice 34. „Financijski plan provedbe LRS“ u kojoj se vrijednosti navode u 
postocima.
U ver 6.0 nacrta LRS gdje je navedena valuta HRK, ista će biti preimenovana u EUR s obzirom da je od 1. siječnja 2023. euro 
službena valuta u Republici Hrvatskoj.

17. Vezano uz poglavlje 6.2. navodi se opisati proces praćenja i procjene provedbe LRS uključujući  plan pokazatelja; 
MAX 2  stranice. Imam pitanje oko prikaza plana pokazatelja. SVE pokazatelje navodimo u skupnoj tablici nakon 
opisa intervencija tabl.28 (i one koji su vezane za pokazatelje ZPP i one koji nisu vezani ali ih mi pratimo, i to po  
intervencijama i po godinama). Zatim  posebno navodimo u tablici  32. pokazatelje ZPP na način da navodimo 
pokazatelj i u kojoj ga sve intervenciji pratimo. Moje je pitanje da li sada moramo još dodatno navoditi pokazatelje  
koji nisu vezani uz ZPP , (naprimjer mi pratimo Broj žena - poduzetnica u nekim intervencijama )  i prikazati ih kao u 
tablici 32  ali zasebno  ili bismo te pokazatelje mogli navesti isto u tabeli 32 na kraju  i navesti da su to pokazatelji 
koji nisu vezani za ZPP. U tom slučaju bismo imali pregledno sve pokazatelje koje koristimo. U tablici 32.nadam se 
da je dovoljno pisati oznaku  intervencije a ne puni naziv?

ODGOVOR: 
U tablici 32. „Plan pokazatelja – pokazatelji rezultata ZPP“ nacrta LRS se prikazuju isključivo pokazatelji koji su vezani za ZPP. 
Ostali pokazatelji (uključujući pokazatelje ZPP) se prikazuju nakon što se navedu sve LAG intervencije (podtablica „Skupni prikaz 
svih pokazatelja za sve intervencije LRS“ unutar tablice 29 „Opis intervencija“. Ako LAG želi može imati dodatne tablice u vezi 
pokazatelja koji ne doprinese pokazateljima rezultata ZPP i to na način da iste navede u prilozima. 
U tablici 32. moguće je radi preglednosti prikazati kod LAG intervencije.



Pravilnik za provedbu intervencije 77.06 „Potpora LEADER
(CLLD) pristupu“) iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne
politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.



Pravilnik za provedbu intervencije 77.06

• U tijeku je izrada nacrta Pravilnika za 1. sjednicu Povjerenstva

• Povjerenstvo je osnovano Odlukom ministrice od 16. siječnja 2023. 
godine LAG-ovi su izradu LRS 2023.-2027. započeli početkom 2022. 
godine

• Planirano je da se nacrt Pravilnika tijekom veljače pošalje LAG-ovima na 
dostavu komentara/prijedloga 

• Prva sjednica Povjerenstva je planirana za ožujak 2023.

• Objava Pravilnika u Narodnim novinama planirana za lipanj 2023.



Pravilnik za provedbu intervencije 77.06

• Trenutni nacrt Pravilnika je podijeljen 
u 6 Glava:
• Glava I. OSNOVNE ODREDBE
• Glava II. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI
• Glava III. IZRAČUN POTPORE I BROJ 

PRIJAVA PO LAG-u 
• Glava IV. KRITERIJI ODABIRA I TEKUĆI 

TROŠKOVI I ANIMACIJA
• Glava V. POSTUPOVNA PRAVILA
• Glava VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE 

ODREDBE



Pravilnik za provedbu intervencije 77.06

• GLAVA I. OSNOVNE ODREDBE
• Poglavlje 1. PREDMET PRAVILNIKA, TEMELJNI PRAVNI AKTI , OSNOVNI POJMOVI I 

NADLEŽNA TIJELA (Predmet, Pravni akti Europske Unije, Pojmovi, Rodno 
značenje, Nadležna tijela, Primjena drugih propisa, Usklađenost internih akata 
LAG-a, Temeljna načela svih postupaka) 

• Poglavlje 2. ZAŠTITA FINANCIJSKIH INTERESA EUROPSKE UNIJE I REPUBLIKE 
HRVATSKE (Zaštita financijskih  interesa, Trajna zabrana) 

• Poglavlje 3. LEADER OPERATIVNA PRAVILA (Predmet i sadržaj, Priprema i objava, 
Izmjena i dopuna ili ispravak)



Pravilnik za provedbu intervencije 77.06

• GLAVA II. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI
• Poglavlje 1. OPĆI UVJETI(LAG registriran kao udruga, Lokalna razvojna strategija, 

Financijske obveze, Broj podnesenih zahtjeva za potporu) 

• Poglavlje 2. SPECIFIČNI UVJETI(Prava i dužnosti nadležnih tijela LAG-a, Sastav 
nadležnih tijela LAG-a, Zahtjevi za članove nadležnih tijela LAG-a, Ravnopravnost 
u odlučivanju, Javni sektor, Gospodarski sektor, Civilni sektor, Temeljne odredbe, 
Ulazak i izlazak naselja, Promjene u teritorijanom ustroju, Zabrana poslovnog 
savjetovanja) 



Pravilnik za provedbu intervencije 77.06

• GLAVA III. IZRAČUN POTPORE I BROJ PRIJAVA PO LAG-u 
• Poglavlje 1. OSNOVNE ODREDBE(Osnovne odredbe, De minimis potpora, 

Ograničenje potpore za tekuće troškove i animaciju, Dodatna dodjela sredstava) 

• Poglavlje 2. METODA IZRAČUNA POTPORE(Iznos fiksnog i varijabilnog dijela, 
Određivanje fiksnog i varijabilnog iznosa po LAG-u, Izuzeća) 



Pravilnik za provedbu intervencije 77.06

• GLAVA IV. KRITERIJI ODABIRA I TEKUĆI TROŠKOVI I ANIMACIJA
• Poglavlje 1. KRITERIJI ODABIRA(Kriteriji odabira) 

• Poglavlje 2. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI UNUTAR TEKUĆIH TROŠKOVA I ANIMACIJE 
(Opći uvjeti, Prihvatljivi troškovi unutar tekućih troškova i animacije) 



Pravilnik za provedbu intervencije 77.06

• GLAVA V. POSTUPOVNA PRAVILA
• Poglavlje 1. PRIPREMA I OBJAVA NATJEČAJA(Priprema i objava, Pitanja i odgovori, 

Izmjena i ispravak natječaja, Poništenje natječaja)
• Poglavlje 2. POSTUPAK ODABIRA LAG-ova(Faze u postupku odabira, Podnošenje i 

zaprimanje zahtjeva za potporu, Postupak ocjenjivanja LRS, Administrativna kontrola 
zahtjeva za potporu, Izdavanje akata, Sklapanje ugovora o financiranju unutar Strateškog 
plana) 

• Poglavlje 3. RAZDOBLJE PROVEDBE LRS (Osnovne odredbe, Zahtjev za promjenu, 
Podnošenje zahtjeva za isplatu, Isplata predujma, Zadužnica kao instrument osiguranja, 
Bankovna grancija kao instrument osiguranja, Pravdanje predujma, Isplata putem rata, 
Izdavanje akata, Kontrola na terenu, Informiranje i vidljivost)

• Poglavlje 4. ZAJEDNIČKE ODREDBE ZA SVE POSTUPKE (Odustajanje od provedbe LRS, 
Povrat sredstava, Raskid ugovora o financiranju, Određivanje rokova, Zahtjev za 
produženje roka, Računanje rokova, Dopuna/obrazloženje, Dostava akata, Ispravak 
akata, Pravni lijek, Zaštita osobnih podataka)



Pravilnik za provedbu intervencije 77.06

• GLAVA VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
• Postupci u tijeku

• Stupanje na snagu



LEADER operativna pravila



LEADER operativna pravila
• Predmet LEADER operativnih pravila je uređivanje pravnog okvira za 

izradu LRS i LAG intervencija, uvjeta prihvatljivosti za ostvarivanje 
potpore unutar LAG intervencija, iznose i intenzitete potpora koji 
projekti unutar LAG intervencije mogu ostvariti i postupovna pravila 
prilikom provedbe postupka LAG natječaja s jasnim podjelama 
odgovornosti između LAG-a i nadležnih tijela te izmjena LRS (dio 
LEADER operativnih pravila je prethodno komuniciran kroz Smjernice 
za izradu intervencija u LRS)   

• Nacrt LEADER operativnih pravila je planirano tijekom veljače poslati 
LAG-ovima na komentiranje i prijedloge

• Objavljuju se na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr 
i mrežnoj stranici Strateškog plana – www.ruralnirazvoj.hr



LEADER operativna pravila
• Trenutni nacrt LEADER operativnih pravila se sastoji od sljedećih Poglavlja:

• UVOD
• LEADER PRISTUP I PRAVNI OKVIR
• IZRADA I IZMJENA LRS
• UVJETI PRIHVATLJIVOSTI UNUTAR LEADER INTERVENCIJA
• DE MINIMIS POTPORA, IZNOS I INTENZITET POTPORE, DVOSTRUKO SUFINANCIRANJE
• POKAZATELJI
• TEMELJI IMPLEMENTACIJSKOG MODELA PROVEDBE LRS
• POSTUPAK ODABIRA PROJEKTA NA LAG RAZINI
• POSTUPAK KONTROLE ODABRANIH PROJEKATA 
• POSTUPAK PROVEDBE PROJEKATA
• PROJEKTI SURADNJE (MEĐUTERITORIJALNI I TRANSNACIONALNI)
• PRAVNI LIJEK
• ZAŠTITA FINANCIJSKIH INTERESA EU I RH
• IZMJENE I DOPUNE ILI ISPRAVAK LEADER OPERATIVNIH PRAVILA
• PRILOZI



LEADER operativna pravila
LEADER PRISTUP I PRAVNI OKVIR

Ključno EU i RH zakonodavstvo vezano za LEADER*:

Uredba (EU) br. 2021/1060

Uredba (EU) br. 2021/2115

Uredba (EU) br. 2022/126

Uredba (EU) br. 2021/2116

Uredba (EU) br. 2022/127

Uredba (EU) br. 2022/128

Uredba (EU) br. 2021/1237

Uredba (EU) br. 2022/129

SP ZPP-Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj za razdoblje 

2023. – 2027.
Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj 

(Narodne novine br. 116/21)
Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Strateškog plana Zajedničke 

poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2023. – 2027. (Narodne novine br. 

96/22)
Zakon o poljoprivredi (Narodne novine br. 118/18, 42/20, 127/20 - Odluka Ustavnog suda 

Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22)

*Izmjene i dopune europskog i nacionalnog zakonodavstva su primjenjivi na ova 
Operativna pravila. 



LEADER operativna pravila
IZRADA I IZMJENA LRS

• Temeljna pravila za izradu LRS 

• Obvezujući sadržaj LRS

• LEADER intervencije

• Donošenja, objava i izmjena LRS



LEADER operativna pravila

• Temeljna pravila za izradu LRS 
• konzultacije s lokalnim dionicima kod izrade LRS

• doprinos LAG intervencije najmanje jednom SC ZPP

• usklađivanje LAG intervencija s čl. 73. i 74. Uredbe (EU) br. 2021/2115.

• izbjegavanje preslikavanja intervencija iz SP ZPP

• nemogućnost provedbe određenih intervencija kroz LRS



LEADER operativna pravila

Obvezujući sadržaj LRS je definiran obrascem LRS, a svaka LRS mora imati:
• UVOD

• OPIS PODRUČJA KOJE OBUHVAĆA LRS

• REZULTATI PROVEDBE LRS U RAZDOBLJU 2014. – 2022.

• OPIS UKLJUČENOSTI LOKALNIH DIONIKA U IZRADU LRS

• ANALIZA RAZVOJNIH POTREBA I POTENCIJALA PODRUČJA

• OPĆI CILJEVI, SPECIFIČNI CILJEVI I INTERVENCIJE LRS

• KAPACITET LAG-a ZA PROVEDBU LRS

• FINANCIJSKI I AKCIJSKI PLAN PROVEDBE LRS

• PRILOZI (po potrebi)



LEADER operativna pravila
Obvezujući sadržaj LAG intervencije: 

• naziv i kod intervencije
• područje obuhvata
• kratki opis intervencije (uključujući doprinos intervencije općem i specifičnom cilju LRS, 

doprinos intervencije specifičnom cilju ZPP, doprinos pokazateljima rezultata ZPP, opis 
dodane vrijednosti intervencije u provedbi LEADER pristupa te opis inovativnih elemenata 
LRS ako su primjenjivi)

• ciljani korisnici
• uvjeti prihvatljivosti korisnika
• prihvatljive vrste projekata i uvjeti prihvatljivosti projekta
• načela kriterija odabira
• najniža ukupna vrijednost projekta*
• najviša ukupna vrijednost projekta*
• najniži iznos potpore po projektu*
• najviši  iznos potpore po projektu*
• intenzitet potpore
• broj novostvorenih radnih mjesta (puno radno vrijeme)
• broj sačuvanih radnih mjesta
• naziv pokazatelja i mjerna jedinica
• ciljne vrijednosti pokazatelja



LEADER operativna pravila
LEADER intervencije

• jedna LAG intervencija može doprinijeti jednom ili više specifičnih ciljeva ZPP.

• LAG na temelju analize stanja, potreba i određivanju ciljeva i prioriteta izrađuje LAG 
intervencije

• LOP će propisati samo minimalne okvire za LAG intervencije u skladu s EU i nacionalnim 
zakonodavstvom, a razrada je odgovornost LAG-a

• U LAG intervenciji unutar kratkog opisa intervencije je potrebno opisati dodanu 
vrijednost LAG intervencije u provedbi LEADER pristupa odnosno na koji način LAG 
intervencija doprinosi: 

- povećanju socijalnog kapitala u lokalnim zajednicama

- poboljšava lokalno upravljanje

- provodi projekte s jedinstvenim vrijednostima u usporedbi sa standardnim mehanizmima 
isporuke u odnosu na nacionalnu razinu



LEADER operativna pravila
Donošenje, objava i izmjena LRS

• LRS ili njezine izmjene stupaju na snagu danom usvajanja od nadležnog tijela LAG-a 

• LRS, kao i svaka njezina izmjena mora se objaviti na mrežnim stranicama LAG-a

• Važeća LRS na stranicama LAG-a mora imati oznaku „VAŽEĆA“, s datumom od kada vrijedi, a koji mora 
odgovarati datumu usvajanja na od nadležnog tijela LAG-a

• LAG nakon odabira za programsko razdoblje 2023.- 2027. može najviše jednom godišnje izmijeniti LRS 
tijekom trajanja provedbe LRS

• Izmjene ciljeva LRS, prioriteta i pokazatelja je moguće mijenjati samo u iznimnim slučajevima

• Izmjena LRS se podnosi u AGRONET sustav odmah po nastanku i bez odgađanja



LEADER operativna pravila

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI UNUTAR LEADER INTERVENCIJA
• Uvjeti prihvatljivosti korisnika
• Temeljni uvjeti prihvatljivosti
• Specifični uvjeti prihvatljivosti
• Broj Zahtjeva za potporu po korisniku
• Uvjeti prihvatljivosti projekta
• Temeljni uvjeti prihvatljivosti
• Specifični uvjeti prihvatljivosti
• Okvir prihvatljivog financiranja
• Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi
• Načela kriterija odabira projekta



LEADER operativna pravila
Temeljni uvjeti prihvatljivosti korisnika

• imati prebivalište ili sjedište ili podružnicu unutar područja odabranog LAG-a (gdje podnosi zahtjev za 
potporu) prije dana objave LAG natječaja sve do proteka roka od 5 (pet) godina od dana konačne isplate 
sredstava potpore, osim u slučaju ako odabrani LAG promijeni obuhvat područja ili u slučaju više sile i 
izvanredne okolnosti sukladno članku 3. stavku 1. Uredbe (EU) br. 2021/2116;

• imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu;
• ne smije biti u postupku predstečaja, stečaja, stečaja potrošača ili likvidacije u skladu s posebnim propisima;
• ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u 

kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, osim kod korisnika u 
intervenciji ruralne infrastrukture

• mora biti vlasnik građevine/zemljišta koje je predmet ulaganja ili dokazati pravni interes nad 
građevinom/zemljištem koja je predmet ulaganja 

• ne smije umjetno stvarati uvjete za ostvarenje potpore u skladu s člankom 62. Uredbe (EU) br.2021/2116
• ne smije imati povezana ili partnerska poduzeća na jednom LAG natječaju u skladu s Prilogom I. Uredbe (EU) 

br. 702/2014
• ne smije davati lažne podatke kod prijave na LAG natječaj.



LEADER operativna pravila
Temeljni uvjeti prihvatljivosti projekta

• biti usklađen sa ciljevima iz LRS
• biti usklađen sa jednim ili više specifičnim ciljevima ZPP za razdoblje 2023. – 2027.
• provoditi se na području odabranog LAG-a na kojem korisnik podnosi zahtjev za potporu   
• ukupni iznos projekta ne smije biti veći od 300.000,00 EUR (bez PDV-a)
• kod ulaganja u ruralnu infrastrukturu, projekt se mora provoditi u naselju s najviše 25.000 stanovnika. 
• biti usklađen sa pravilima državne potpore i de minimis pravilima, ako je primjenjivo
• biti ekonomski i financijski održiv, ako je primjenjivo   
• građevina koja je predmet rekonstrukcije i/ili opremanja mora biti postojeća (legalna) u skladu s propisima kojima se 

uređuje gradnja
• imati usklađenu dokumentaciju sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, ako je 

primjenjivo 
• imati izrađenu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je riječ o ulaganjima u građenje
• nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ako je 

primjenjivo
• aktivnosti vezane uz projekt ne smiju započeti prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim pripremnih aktivnosti 

(opći troškovi, stjecanje vlasništva nad nekretninom na kojoj će se obavljati ulaganje, ishođenje građevinskih i drugih 
dozvola)

• biti usklađeno s EU i RH zakonodavstvom koje se odnosi na predmetni projekt 



LEADER operativna pravila
Neprihvatljivi troškovi 

• PDV u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza (PDV-a)

• drugi porezi te propisane naknade i doprinosi 

• kamate

• vozila, osim gospodarskih vozila

• plovila, osim plovila za gospodarsku namjenu (za prijevoz putnika, tereta, radne brodice), isključujući ribarska plovila. 

• svi troškovi  amortizacije 

• troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi 
osiguranja

• troškovi vlastitog rada

• operativni troškovi (sirovine, materijali, energija, režijski troškovi i slično, a koji su vezani za operativno poslovanje korisnika) 

• kupnja prava na poljoprivrednu proizvodnju

• kupnja prava na plaćanje



LEADER operativna pravila
Neprihvatljivi troškovi 

• kupnja životinja (osim autohtonog pastirskog psa (tornjaka) u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka)

• kupnja i sadnja jednogodišnjeg bilja

• ulaganja u pošumljavanje koja nisu usklađena s okolišnim i klimatskim ciljevima u skladu s načelima održivoga gospodarenja šumama, kako su 
razvijena u paneuropskim smjernicama za pošumljavanje i ponovno pošumljavanje

• troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu na LAG natječaj, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta i objekta, ali ne prije 1. 
siječnja 2023. godine

• kupnja zemljišta i građevina radi realizacije projekta, iznad 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)

• opći troškovi iznad 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)

• nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi (vantroškovnički radovi)

• plaće i druge naknade djelatnika korisnika koji su zaposleni temeljem ugovora o radu  

• novčane kazne, financijske kazne i troškovi sudskih postupka i

• plaćanje gotovim novcem. 



LEADER operativna pravila
Načela kriterija odabira projekta

• LAG je u obvezi u LRS navesti za svaku intervenciju načela na kojima će se temeljiti kriteriji 
odabira odnosno prioritete za koje korisnik ostvaruje prednost prilikom bodovanja kriterija 
odabira. 

• Detaljna razrada i obrazloženje kriterija odabira LAG navodi u LAG natječaju.



LEADER operativna pravila
Intenzitet potpore
• Intenzitet potpore u LAG intervencijama iznosi od 40% do 100% od ukupnih 

prihvatljivih troškova projekta. 

• Maksimalni intenzitet javne potpore može iznosi najviše 65% prihvatljivih 
troškova projekta. 

• Maksimalni intenzitet javne potpore mogu se povećati na:
a) najviše 80% za projekt u LAG intervenciji kada je korisnik mladi poljoprivrednik 
kako je definiran u SP 
b) najviše 85% za projekt u LAG intervenciji kada je korisnik malo poljoprivredno 
gospodarstvo kako je definirano u SP
c) najviše 100 % za projekte namijenjene ruralnoj infrastrukturi i neproizvodnim 
ulaganjima u poljoprivredi 




