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13.08.2021. godine objavljen je nacrt natječaja za mjeru 6.3.1.

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava i 6.1.1. 

 „Potpora mladim poljoprivrednicima“ na portalu e-savjetovanje

gdje su isti dostupni za javnu raspravu, odnosno iskazivanje

mišljenja svih zainteresiranih. Savjetovanja je trajalo do

31.08.2021. godine nakon čega se očekuje konačna objava

natječaja. 

Za više informacija te provjeru uvjeta nacrta natječaja možete se

obratiti na broj telefona: 091 183-9018 ili 

na mail: info@ic-consulting.hr



6.3.1. POTPORA MALIM
POLJOPRIVREDNIM
GOSPODARSTVIMA

Prihvatljivi korisnici: poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik

poljoprivrednika, ekonomske veličine od 2.000 eura do 7.999 eura.

Visina potpore je 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, odnosno intenzitet

potpore je 100%.

Organizacijski oblik korisnika je:

·samoopskrbno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

·obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

·obrt kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru

·trgovačko društvo kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru

poslovnih subjekata

·zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

Prihvatljive aktivnosti unutar mjera 6.3. jesu:

·kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala

·kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te

ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu 

·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 promocije vlastitih

poljoprivrednih proizvoda

·kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta

·kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme



6.1. BESPOVRATNA SREDSTVA ZA
MLADE POLJOPRIVREDNIKE 

koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imaju 18, ali ne više od 41 godinu

čija ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva iznosi od 8.000 do 49.999 eura

koji su u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu registrirani ili kao nositelji

poljoprivrednog gospodarstva (ne duže od 24 mjeseci) ili nisu registrirani kao nositelji

poljoprivrednog gospodarstva, ali ga namjeravaju preuzeti.

Putem mjere 6.1. moguće je ostvariti 50.000 eura bespovratnih sredstava s intenzitetom

potpore od 100% povrata od ukupnih prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi korisnici u tipu operacije 6.1. su mladi poljoprivrednici:

Mladi poljoprivrednik može biti nositelj/odgovorna osoba u:

a.     obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,

b.     obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,

c.      trgovačkom društvu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti u kojem je

mladi poljoprivrednik direktor i većinski vlasnik trgovačkog društva u trenutku podnošenja

zahtjeva za potporu i dalje u periodu od najmanje pet godina od konačne isplate potpore.

Prihvatljive aktivnosti jesu sljedeće:

a.     kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog

materijala,

b.     kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih

gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu 

c.      kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta,

d.     kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,

e.     podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,

f.     uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne

proizvodnje,

g.      građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih

proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,

h.     stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne

proizvodnje i prerade proizvoda,

i.      opći troškovi (troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi pripreme dokumentacije,

troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak

nadzora).
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Mladi poljoprivrednik koji je ostvario 50.000 eura:

- dužan je najkasnije pri podnošenju konačnog zahtjeva za isplatu biti zaposlen na puno radno

vrijeme na poljoprivrednom gospodarstvu za koje je ostvario potporu, te ne smije biti zaposlen

u drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi. 

- dužan ostati nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva i biti zaposlen na puno

radno vrijeme za koje je ostvario potporu u tipu operacije 6.1. najmanje 5 godina nakon

konačne isplate potpore. 

- plaćati će doprinose za socijalno osiguranje po osnovi poljoprivrede (mirovinsko i zdravstveno

osiguranje). 

Mladi poljoprivrednik kojem poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i koji neće biti obveznik

doprinosa za socijalno osiguranje po osnovi poljoprivrede, može ostvariti 20.000 eura

bespovratno.

KRITERIJ BODOVANJA prema natječaju iz 2021. godine:

a.     Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva – što je ekonomska veličina bliža iznosu

od 50.000 eura, korisnik može ostvariti veći broj bodova

b.     Vrijeme upisa nositelja poljoprivrednog gospodarstva – ukoliko je mladi poljoprivrednik

upisan kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu

ostvaruju se dodatni bodovi

c.      Sektor ulaganja – određeni sektori donose dodatni broj bodova - sektor voća, povrća i

stočarstva

d.     Indeks razvijenosti lokacije ulaganja – ukoliko se ulaganje provodi u manje razvijenom

području, utoliko korisnik ostvaruje veći broj bodova

e.     Pozitivan utjecaj na okoliš - Da bi mladi poljoprivrednik ostvario bodove po ovom

kriteriju, u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu u poslovnom planu mora planirati

minimalno jednu aktivnost koja će biti predmet ekološke proizvodnje.

f.     Korisnik ostvaruje dodatne bodove ako mladi poljoprivrednik, u trenutku podnošenja

konačnog zahtjeva za isplatu postane proizvođač ili subjekt u lancu proizvodnje proizvoda čiji je

naziv zaštićen i registriran na razini Europske unije kao ZOI , ZOZP ili na nacionalnoj razini

kao „Dokazana kvaliteta“

g.      Stručna sprema i radno iskustvo – korisnik sa završenim

preddiplomskim/diplomskim/stručnim studijem/srednjom školom s područja poljoprivrede ili

veterine, ostvaruje dodatne bodove; također se dodatno boduje i radno iskustvo na

poljoprivredi

h.     Korisnik dobiva dodatne bodove ako se ulaganje provodi na područjima s prirodnim

ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima

 


