Natječaj LAG-a Mareta za tip operacije 1.1.1
„Potpora razvoju malih poljoprivrednih
gospodarstava”

Opće informacije
Cilj 1: Razvoj prepoznatljivosti područja LAG-a Mareta
jačanjem konkurentnosti i održivog gospodarstva lokalne
zajednice
Mjera 1.1: Potpora razvoju poljoprivrednih
gospodarstava
TO 1.1.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih
gospodarstava (RH 6.3.1)

Opće informacije
LRS LAG-a Mareta 2014-2020
Ukupno 17 projekata za TO 1.1.1
Ukupno 255.000,00 EUR-a


4. LAG natječaj (siječanj 2020.) – potpora za 8
projekata



raspoloživa sredstva: 893.820,00 HRK

Pojedinačna potpora 111.727,50 kuna (15.000,00 EUR)
Intenzitet potpore 100 % (90 % EU, 10 % RH)

Opće informacije
 Natječaj

objavljen na web stranici LAG-a

17.1.2020.
www.lagmareta.hr
 Prijave

se zaprimaju od 17.2. do 19.3.2020.

Opće informacije
Ulaganje na obuhvatu LAG područja (JLS):
 Općine:

Kali, Kukljica, Preko, Privlaka i Sali

 Gradovi:

Nin i Zadar

Opće informacije
Nositelju projekta za tip operacije 1.1.1
„Potpora

razvoju

gospodarstava“

malih
koji

je

poljoprivrednih
sukladan

tipu

operacije „6.3.1.“ iz Programa može se
dodijeliti javna potpora samo jednom u
cijelom vremenu trajanja Programa, bilo po
osnovi

LAG

Natječaja

natječaja za 6.3.1.

ili

nacionalnog

Prihvatljivi prijavitelj
sa sjedištem/prebivalištem na području LAG-a





upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
EVPG od 2.000 do 7.999 EUR-a;
mikro ili malo poduzeće
organizacijskih oblici, registrirani za poljoprivrednu
djelatnost:
 obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
 samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG)
 obrt
 trgovačko društvo (osim društava čiji su osnivači i
vlasnici javnopravna tijela
 zadruga

Uvjeti isključenja nositelja projekta


nema sjedište/prebivalište na području LAG-a Mareta



poljoprivreda nije glavna djelatnost



u postupku stečaja ili likvidacije/stečaja potrošača,
predstečajne nagodbe



nije podmirio obveze prema državnom proračunu RH



nije izvršio zatraženi povrat ili je u postupku povrata
sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo
kojeg javnog izvora



utvrđena ozbiljna nesukladnost i/ili je dostavio lažne
dokaze/podatke



utvrdi umjetno stvaranje uvjeta sukladno članku 60. Uredbe
(EU) br. 1306/2013;

Uvjeti isključenja nositelja projekta


utvrđene nepravilnost i/ili sumnja na prijevaru



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



nositelj projekta koji se nalazi na crnoj listi Agencije
za plaćanja (http://www.apprrr.hr/ipard-31.aspx)

Uvjeti u provedbi i nakon provedbe
projekta


Provedba aktivnosti navedenih u poslovnom planu
mora započeti u roku devet (9) mjeseci od datuma
donošenja odluke o odabiru projekta



Aktivnosti moraju završiti i ostvariti cilj projekta u roku
tri (3) godine od datuma donošenja odluke o
odabiru projekta
Oprez – sukob interesa prilikom nabave opreme i
udluga



Sve aktivnosti u poslovnom planu moraju biti provedene
kako bi nositelj projekta ostvario javnu potporu!

Uvjeti u provedbi i nakon provedbe
projekta
Obveze nositelja projekta 5 godina od dana
konačne isplate


imati sjedište ili prebivalište na području LAG-a



biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava



aktivno se baviti poljoprivrednom proizvodnjom
(PG se bavi najmanje onom vrstom poljoprivredne
proizvodnje za koju je zatražena potpora)

Uvjeti u provedbi i nakon provedbe
projekta


Nije dozvoljena promjena nositelja ili odgovorne
osobe PG - 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

Uvjeti u provedbi i nakon provedbe
projekta
Osigurati da u razdoblju od 5 godina od dana konačne isplate
sredstava rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih
situacija:


prestanak ili premještanje proizvodne aktivnosti izvan područja
LAG obuhvata;



promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja



davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje
sufinanciranog ulaganja, 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

Uvjeti u provedbi i nakon provedbe
projekta
Moguća su odstupanja, propisana čl. 2. st. 2. Uredbe
EU br. 1306/2013:







smrt korisnika
dugoročna profesionalna nesposobnost korisnika
prirodna katastrofa koja utječe na poljoprivredno
imanje
slučajno uništenje stočne nastambe
epizootska ili biljna bolest koja utječe na dio ili svu
stoku ili usjeve korisnika
izvlaštenje cijelog ili velikog dijela poljoprivrednog
imanja ako se to izvlaštenje nije moglo predvidjeti
na dan podnošenja zahtjev

Prihvatljivost projekta


usklađen s ciljevima i zadacima LRS LAG-a Mareta



rezultati moraju biti financijski održivi



projekt se mora odvijati na području LAG obuhvata



Definirani ciljevi
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.
ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva

Prihvatljivost projekta




Lokacija ulaganja:


Pokretna oprema – k.č. na kojoj će se oprema trajno
nalaziti



Nepokretna oprema / građenje / nepokretna oprema –
k.č. na kojoj se ulaganje provodi

Financijska održivost projekta - nositelj projekta sposoban
podmiriti sve dospjele obveze tijekom deset (10) godina
od dana donošenja odluke o odabiru projekta

Prihvatljive aktivnosti
1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i
sadnog materijala
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
2. natječaja osim proizvoda ribarstva

3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

Prihvatljive aktivnosti
5. podizanje novih i /¸ili
višegodišnjih nasada

restrukturiranje

postojećih

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. ovog Natječaja osim proizvoda
ribarstva
9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva

Prihvatljive aktivnosti
Kupnja zemljišta
 samo u slučaju podizanja višegodišnjih nasada ili
povećanja poljoprivrednih površina radi ishrane
stoke
 nije prihvatljiv zakup državnog poljoprivrednog
zemljišta
Ugovor o najmu/zakupu – najmanje na 10 godina
Aktivnosti 8. i 9. ne mogu biti jedine aktivnosti u
poslovnom planu
PDV je prihvatljiv ako prijavitelj nije u sustavu PDV-a

Prihvatljive aktivnosti
Prihvatljiva je kupnja i rabljene opreme za
preradu proizvoda od fizičkih i pravnih
osoba.
Prihvatljive aktivnosti se ne odnose na
kupnju jednogodišnjeg bilja i sjemenja, te
stočne hrane.
Prihvatljiva aktivnost ne odnosi se na
kušaonice vina, sira maslinovog ulja i sl.

Prihvatljive aktivnosti




operativno poslovanje - do 22.700,00 kuna


dohodak, plaća, doprinosi zaposlenih i
knjigovodstvene usluge vezano uz poljoprivrednu
djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu



izrada projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih
podloga, elaborata, certifikata

usluge stručnjaka (konzultanta) za izradu poslovnog
plana i podnošenje prijave projekta - do 3.800,00
kuna

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.

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

4.

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

5.

Računalni program za vođenje knjigovodstva, trošak legalizacije
poljoprivrednog zemljišta, usluge konzultanta s provedbom projekta

6.

Vlastiti rad, trošak priključka električne energije, vode i plina, trošak prijevoza
kupljene stoke

7.

Kupovina od članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva/vlasnika
obrta/vlasnika trgovačkog društva/članova istog kućanstva

8.

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)

Kriteriji odabira
TO 1.1.1 Kriteriji odabira projekata namijenjeni razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
KRITERIJ
1
Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva – nositelja projekta
2.000 € - 3.999 €
4.000 € - 7.999 €
2
Stručna sprema i radno iskustvo nositelja poljoprivrednog gospodarstva ili člana obiteljskog
poljoprivrednog gospodarstva
Nositelj poljoprivrednog gospodarstva ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ima
završen diplomski ili preddiplomski studij
Nositelj poljoprivrednog gospodarstva ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ima
završenu srednju školu
Nositelj poljoprivrednog gospodarstva ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ima 2
godine radnog iskustva i ovjeren završetak stručnog tečaja
3
Nositelj projekta je
osoba mlađa od 35 godina
osoba od 36 do 50 godina
osoba starija od 51 godinu
4
Aktivnosti iz poslovnog plana odnose se na ekološku poljoprivredu
5
Udaljenost/izoliranost područja1
Aktivnosti se provode na području koje se nalazi na otocima I. skupine (Premuda, Ist, Molat, Dugi
otok, Silba, Olib, Zverinac, Iž, Rava, Rivanj i Sestrunj)
Aktivnosti se provode na području koje se nalazi na otocima II. skupine (Ugljan i Ošljak)
MAKSIMALNI BROJ BODOVA
PRAG PROLAZNOSTI
1

Prema Zakonu o otocima (NN 116/18)

Bodovi
max. 10
10
7
max. 15
15
10
5
max. 10
10
8
5
5
max. 5
5
3
45
10

Administrativne informacije
Prilikom izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog
gospodarstva Savjetodavna služba neće uzeti u obzir
izmjene u ARKOD-u/JRDŽ-u koje su nastale nakon 31.
prosinca 2019. godine.
Naglasiti djelatniku Uprave za stručnu podršku u
poljoprivredi i ribarstvu sljedeće:
 naziv LAG-a i tip operacije za koji je objavljen
natječaj
 datum objave LAG natječaj na koji planira
podnijeti prijavu projekta

Administrativne informacije



Prijave: 17.2. – 19.3.2020
Preporučenom poštom s povratnicom
na adresu:
LAG Mareta
Područni ured Zadar
Špire Brusine 10/I
23000 ZADAR

Administrativne informacije – sadržaj
na omotnici


naziv natječaja: 1.1.1 „Potpora razvoju malih
poljoprivrednih gospodarstava“



puni naziv i adresa nositelja projekta



na paketu/omotnici također mora biti
zabilježen datum i točno vrijeme podnošenja
prijave projekta (poštanski ured)

Administrativne informacije


Pitanja




Pismeno na info@lagmareta.hr
Do 4. ožujka 2020.
Odgovori na www.lagmareta.hr

S ciljem jednakog tretmana, odabrani LAG ne
može davati prethodno mišljenje vezano uz
prihvatljivost nositelja projekta, projekta ili
određenih aktivnosti.

Postupak odabira projekata - LAG


1. faza: Administrativna kontrola (Analiza 1)



2. faza: Ocjenjivanje projekata (Analiza 2)



3. faza: Odabir projekata od strane UO LAG-a



4. faza: Prigovori na odluke LAG-a

Postupak odabira projekata - LAG


Dostava dopune/obrazloženja/ispravka tijekom
postupka odabira projekata – poštom


rok za odgovor 5 dana od zaprimanja



Dostava odluka/obavijesti/zahtjeva nositelju
projekta – poštom



Povlačenje prijave projekta iz postupka odabira
projekta/provedbe projekta moguće:




u bilo kojoj fazi postupka odabira ili
nakon donošenja Odluke o odabiru projekta
LAG izdaje potvrdu o odustajanju

Postupak odabira projekata


LAG podnosi Zahtjev za potporu (u ime nositelja
projekta!) za odabrane projekte





putem AGRONET-a
u roku 90 dana od dana donošenja odluke LAG-a

Postupak dodjele potpore nositeljima projekata
provodi (APPRRR) na temelju ovog Natječaja i dr.
propisa

Postupak nakon odabira projekata
APPRRR donosi


Odluku o odbijanju Zahtjeva za potporu ili



Odluku o dodjeli sredstava

Javna potpora se isplaćuje temeljem Zahtjeva za
isplatu, u dvije rate, koji nositelj projekta podnosi u
Agenciju za plaćanja nakon donošenja Odluke o
dodjeli sredstava

Postupak nakon odabira projekata
APPRRR obavlja isplatu:


u slučaju pozitivne administrativne kontrole



najkasnije u roku od 90 dana od dana
podnošenja Zahtjeva za isplatu


ne uračunava se i vrijeme
dopunu/obrazloženje/ispravak

potrebno

za

Natječajna dokumentacija
Tekst natječaja, obrasci i prilozi
http://www.lagmareta.hr/lag-natjecaji/lagnatjecaj-1-1-1-potpora-razvoju-malihpoljoprivrednih-gospodarstava-2/

Lokalna akcijska grupa Mareta

Silba 412, 23295 Silba, otok Silba

Hvala na pažnji!

