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KLASIFIKACIJSKA OZNAKA: 300-02/22-01 

URBROJ: 04/02-22/ 

U Zadru, 9. veljače 2022. godine 

LAG natječaj TO 1.1.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava 

Pitanja i odgovori 9.2.2022. 

Na temelju pitanja postavljenih na radionicama predstavljanja LAG Natječaja za TO 1.1.3 Potpora mladim poljoprivrednicima, održanim u Sali, Preku i 

Ninu.  

R.br. Pitanja Odgovori 

1 Da li se iz TO 6.1.1 – LAG natječaj TO 1.1.3 Potpora 

mladim poljoprivrednicima potpora u cijelosti može 

koristiti za kupnju poljoprivrednog zemljišta? 

Ako je riječ o natječaju za mlade poljoprivrednike TO 1.1.1 (sukladan nacionalnom 

natječaju 6.3.1) korisnik može za cijeli iznos projekta kupiti poljoprivredno zemljište, ali 

pod uvjetom da u poslovnom planu jasno navedete razloge/svrhu nabave, pod koju 

višegodišnju kulturu isto planira staviti (npr. kupnja 100 sadnica maslina i sadnja istih o 

vlastitom trošku) te na koji način će projektna aktivnost ostvariti cilj projekta što je u 

navedenom slučaju povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje 

standardnog ekonomskog rezultata. Korisnik također mora upisati poljoprivredno zemljište 

u ARKOD sustav na kraja  

2 Da li je prihvatljiva aktivnost kupnja polovne 

traktorske prikolice i polovnog traktora iz TO 6.1.1 

(LAG Mareta je otvorio Natječaj za TO 1.1.3 sukladan 

Kupnja rabljene traktorske prikolice i rabljenog traktora je prihvatljiva aktivnost iz TO 6.1 
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nacionalnom TO 6.1.1) 

 

3 Obzirom da je Natječaj TO 1.1.3. Potpora mladim 

poljoprivrednicima već objavljen, smatra li se 

preuzimanje gospodarstva od strane mladog 

poljoprivrednika umjetnim stvaranjem uvjeta ili je 

preuzimanje gospodarstva od strane mladog 

poljoprivrednika u ovom trenutku dozvoljena 

aktivnost kao i u nacionalnom natječaju 611 

Dozvoljeno je ili da je korisnik mladi poljoprivrednik koji će tek preuzeti PG ili je već 

mladi poljoprivrednik-nositelj PG-a u trenutku podnošenja ZP, uz zadovoljavanje uvjeta za 

mladog poljoprivrednika u oba slučaja. Što se tiče bodovanja, navedeno bi se moglo 

smatrati umjetnim stvaranjem uvjeta, ali s obzirom da nemamo sve raspoložive informacije 

navedeno vam ne možemo potvrditi. Također je načelno bitno da LAG jednako postupa 

prema svim korisnicima.   

 

 

              Voditeljica LAG-a 

              Sanja Rukavina 

 


