LAG NATJEČAJ
TO 1.1.2 RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH
DJELATNOSTI U POLJOPRIVREDNIM
GOSPODARSTVIMA

LAG MARETA
VELJAČA 2021. GODINE

Sadržaj:
 Predmet i svrha Natječaja
 Raspoloživa sredstva, visina potpore
 Prihvatljivost korisnika, sektora, projekta, troškova

 Rokovi za podnošenje prijava i način podnošenja

prijave
 Pojašnjenje kriterija odabira
 Odobrenje javne potpore
 Obavijesti

Pojašnjenja pojmova i kratica
 „de minimis – potpora male vrijednosti” ne narušava ili ne

prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja i ne utječe na trgovinu
između država članica Europske unije te ne predstavlja državnu
potporu iz članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju
Europske unije (potpora ne smije prelaziti 200.000,00 EUR
u trajanju od tri fiskalne godine)
 APPRRR- Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i
ruralnom razvoju
 EVPG – ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva
– standardni ekonomski rezultat, izražen u EUR
 TO – tip operacije

Predmet i svrha natječaja
Dodjela potpore male vrijednosti za provedbu TO
1.1.2 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti na
poljoprivrednim gospodarstvima (sukladan TO 6.4.1
„Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim
područjima” na nacionalnoj razini)
Razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz
očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta
s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog
razvoja ruralnih područja.

Raspoloživa sredstva, visina
potpore
 Raspoloživa sredstva: 84.086,20 HRK
 Potpore 3.500,00 EUR do 11.134,44 EUR

 Ukupni iznos projekta max 125.000,00 EUR (s PDV-

om)
 Intenzitet potpore: do 70% prihvatljivih troškova

Prihvatljivost korisnika
 OPG, obrt, zadruga, trgovačko društvo sa

sjedištem/prebivalištem na području LAG-a
 upisan u Upisnik poljoprivrednika min godinu dana od
dana podnošenja Zahtjeva za potporu
 min EVPG 2.000,00 EUR-a
 podmirene obveze prema državnom proračunu RH
 ne smije biti poduzetnik u teškoćama

Prihvatljivost korisnika
 u slučaju pravne osobe, RH i tijela državne vlasti, JLS/RS ne

smiju imati 25% ili više kapitala ili glasačkih prava u
izravnom ili neizravnom vlasništvu korisnika ili pod
zajedničkom ili pojedinačnom kontrolom
 mora biti u rangu mikro ili malog poduzeća na način i

pod uvjetom kako je to propisano Prilogom I Uredbe (EU)
br. 702/2014

Prihvatljivost korisnika
 djelatnosti moraju biti registrirane u JLS u kojoj se nalazi sjedište korisnika

ili u susjednoj JLS s kojom graniči (kopnom ili morem) unutar LAG
obuhvata

 u sektoru usluga mora uspostaviti knjigovodstvo ili odgovarajuću

evidenciju sukladno nacionalnim propisima kako bi dokazao pružanje
usluga trećim stranama

 uredno podmiruje obveze nastale iz zahtjeva za povrat sredstava

dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora

 korisnik ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili

ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog korisnika ne smije
biti pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela

Prihvatljivost korisnika
 u prihvatljivim sektorima korisnik mora biti registriran u skladu s nacionalnim
zakonodavstvom za bilo koju djelatnost unutar sektora kojeg razvija i baviti se
tom djelatnošću, odnosno imati rješenje, odobrenje ili drugi odgovarajući akt
izdan od strane nadležnog tijela najmanje 90 dana prije dana objave ovog
Natječaja ili izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da se
bavi djelatnošću najmanje 90 dana prije dana objave ovog Natječaja
 u sektoru usluga, mora biti registriran u skladu s nacionalnim zakonodavstvom
za uslugu koju razvija i baviti se pružanjem te usluge odnosno imati rješenje,
odobrenje ili drugi akt izdan od strane nadležnog tijela najmanje 90 dana prije
dana objave ovog Natječaja ili izjavu pod materijalnom i kaznenom
odgovornošću da se bavi uslugom najmanje 90 dana prije dana objave ovog
Natječaja
 djelatnosti moraju biti upisane u obrtni registar (obrt), sudski registar
(trgovačko društvo i zadruge) te u Upisnik poljoprivrednika kao dopunska
djelatnost (OPG) najmanje 90 dana prije dana objave ovog Natječaja

Prihvatljivost sektora
 prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda,

marketing se mora odnositi na predmet prerade
 usluge u ruralnim područjima, može obuhvaćati usluge u
društvenim djelatnostima i intelektualne usluge
 tradicijski i umjetnički obrti
 turizam u ruralnom području
Sve djelatnosti se moraju provoditi u skladu s
propisima, koji to područje uređuju!

Prihvatljivost projekta
 u skladu s ciljem SC1 LRS LAG-a Mareta 2014-2020
 biti usklađen s de minimis pravilima
 provodi se u naselju do 5.000 stanovnika u području JLS u kojoj je

sjedište korisnika ili u susjednoj JLS s kojom graniči (kopnom ili
morem) u naselju do 5.000 stanovnika. Naselje mora biti unutar
područja LAG obuhvata
 imati svu izrađenu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se
uređuje gradnja, ako je primjenjivo
 mora biti dokazan pravni interes, u slučaju građenja i/ili opremanja
 građevina koja je predmet rekonstrukcije i/ili opremanja mora biti
postojeća u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja
 nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i
cjelovitosti područja ekološke mreže
 biti financijski i ekonomski održiv

Prihvatljivost projekta
 građenje (izgradnja/rekonstrukcija) građevine ne smije započeti

prije podnošenja zahtjeva za potporu
 više od 50% ulaganja za koje se traži potpora (bez općih
troškova i kupnje zemljišta i objekata) ne smije biti
neprihvatljivo za financiranje
 ukupni iznos projekta ne smije biti veći od 125.000,00 EUR (s
PDV-om)
 najmanji iznos potpore ne smije biti manji od 3.500,00 EUR
 projekt ne može biti financiran Financijskim instrumentom bilo
kojeg ESI fonda
 ne smije biti utvrđena nepravilnost

Prihvatljivost troškova
 stvarnost nastanka troškova kod korisnika projekta
 izvršenje plaćanja korisnika projekta dobavljačima roba, izvođačima

radova te pružateljima usluga
 dokazivost putem računa ili dokumenata jednako dokazne vrijednosti
 usklađenost s pravilima javne nabave, ako je primjenjivo
 usklađenost s primjenjivim poreznim i socijalnim zakonodavstvom,

ako je primjenjivo
 usklađenost s odredbama članka 65. stavka 11. Uredbe (EU) br.

1303/2013. koje se odnose na zabranu dvostrukog financiranja
 provedba na području LAG obuhvata
 usklađenost s pravilima o trajnosti operacija iz članka 71. Uredbe (EU)

br.1303/2013.

Prihvatljivost troškova
Prilog II. Lista prihvatljivih troškova
Svi uvjeti prihvatljivosti troškova moraju biti
ispunjeni kumulativno

Neprihvatljivi troškovi
 PDV, u slučaju da je korisnik obveznik PDV-a (ima pravo na

odbitak pretporeza)
 drugi porezi te propisane naknade i doprinosi
 kamate
 rabljeni strojevi, oprema, gospodarska vozila i plovila
 kupovina vozila za cestovni prijevoz tereta za najamninu ili

naknadu
 svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije
 novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka
 plaćanje u gotovini

Neprihvatljivi troškovi
 troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga,

troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi
osiguranja

 troškovi nastali prije podnošenja prijave projekta, osim općih troškova i

troškova kupnje zemljišta/objekata ali ne prije 1. siječnja 2014. godine

 nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi
 troškovi vlastitog rada
 operativni troškovi
 plaće i druge naknade stalno zaposlenih djelatnika korisnika

Rokovi za podnošenje prijava i način
podnošenja prijave
Natječaj objavljen : 12. veljače 2021. godine
Informiranje i animacija: do 28. veljače 2021. godine
Prijave 1. ožujka do 31. ožujka 2021. godine
Dokumentaciju iz Priloga I. ovog Natječaja u jednom primjerku na

adresu: LAG Mareta, Područni ured Silba, Špire Brusine 10/1, 23000
Zada1 i to isključivo preporučenom poštom uz povratnicu u
zatvorenoj koverti uz napomenu: Ne otvarati “Natječajna dokumentacija
za TO 1.1.2. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim
gospodarstvima”

Pojašnjenje kriterija odabira
 prag prolaznosti prijave 15 bodova
 max 60 bodova
 u obrascu A upisuje se traženi broj bodova, koji se

prilikom ocjenjivanja ne može povećati

Pojašnjenje kriterija odabira
III. KRITERIJI ODABIRA

III.1. OSTVARENI BROJ BODOVA
1
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
2

Ulaganje doprinosi očuvanju/stvaranju novih radnih mjesta
Stvaranje i zadržavanje jednog ili više stalnih radnih mjesta iz područja
turizma na ruralnom području ili područja prerade, marketinga i/ili izravne
prodaje
Stvaranje i zadržavanje jednog ili više stalnih radnih mjesta u području
tradicijskih– umjetničkih obrta, obrta za izradu suvenira i rukotvorina,
pružanju usluga u ruralnim područjima
Stvaranje sezonskih/povremenih radnih mjesta u svim područjima

Max 10
10
8
7
Max 15
15

10
5

Pojašnjenje kriterija odabira
3

4

5

Ulaganja iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš (moraju se odnositi na
Max 5
obnovljive izvore i/ili uštedu energije)
Ulaganja iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš (moraju se
5
odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije)
Ulaganje se odnosi na sektor

Max 20

Turizam u ruralnom području; Prerada, marketing i izravna prodaja
proizvoda koji nisu obuhvaćeni Dodatkom I Ugovora o EU

20

Tradicijski i umjetnički obrti, obrti za izradu suvenira i rukotvorina

15

Pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu

10

Projektna ideja zasniva se na revitalizaciji i promociji tradicijske baštine, vještina i
Max 10
metoda
Revitalizacija/promocija tradicijske baštine, vještina i metoda
10
Modernizacija tradicionalnih metoda, usluga i proizvoda

8

Pojašnjenje kriterija odabira
1. Stručna sprema i radno iskustvo nositelja poljoprivrednog
gospodarstva ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
Provjerava se ili nositelj poljoprivrednog gospodarstva ili nositelj i
član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ukoliko je korisnik
fizička osoba u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog
poljoprivrednog gospodarstva.
Nositelj će si dodijeliti broj bodova sukladno stečenoj stručnoj
spremi (provjerava se uvidom u diplomu sveučilišta ili diplomu
visokog učilišta ili svjedodžbu srednje škole) odnosno radnog
iskustva (provjerava se uvidom u Ugovor/e o radu ili Potvrde o
podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO) i ovjerenog
završenog stručnog tečaja (provjerava se uvidom u
Uvjerenje/Potvrdu
o
završenom
programu
stručnog
osposobljavanja/obrazovanja izdanu od nadležne institucije).

Pojašnjenje kriterija odabira
2. Ulaganje doprinosi očuvanju/stvaranju novih radnih
mjesta
Broj zaposlenika prikazuje se u poslovnom planu i izražava na
temelju sati rada, odnosno godišnjih jedinica rada. Projektom
korisnik mora očuvati postojeća ili stvoriti nova radna mjesta u
razdoblju unutar 24 mjeseca od dana podnošenja konačnog
Zahtjeva za isplatu, te mora očuvati planiranu zaposlenost
najmanje 5 (pet) godina od datuma konačne isplate.
U slučaju da korisnik ima zaposlene osobe potrebno je dostaviti
Potvrdu HZMO za njih kao dokaz. Ukoliko se radi o
samozapošljavanju korisnik je dužan dostaviti Potvrdu HZMO iz
koje je vidljivo da korisnik plaća obvezne doprinos.
Detaljno: Prilog IX. Pojašnjenje kriterija odabira

Pojašnjenje kriterija odabira
3. Ulaganja iz poslovnog plana imaju pozitivan
utjecaj na okoliš (moraju se odnositi na obnovljive
izvore i/ili uštedu energije
projektom se mora ulagati u kupnju i/ili ugradnju
solarnih kolektora, fotonaponskih ćelija, kotlova na
biomasu, geotermalnih toplinskih crpki, dizalica topline
i drugih obnovljivih izvora energije za građevine
namijenjene obavljanju nepoljoprivrednih djelatnosti

Pojašnjenje kriterija odabira
4. Ulaganje se odnosi na sektor
Bodovi po ovom kriteriju određuju se sukladno odabiru
sektora ulaganja iz Prijavnog obrasca Točka II 1.2. Sektori
ulaganja.
Ulaganje u projektu može se vršiti samo unutar
odabranog sektora, a ulaganje u više sektora unutar
jednog projekta nije prihvatljivo.

Pojašnjenje kriterija odabira
5. Projektna ideja zasniva se na revitalizaciji i promociji tradicijske
baštine, vještina i metoda
Tradicijska baština je skup svih običaja, tradicija i dobara u ruralnim naseljima LAGa Mareta, a poglavito obuhvaćaju usmenu predaju, izričaj i jezik, glazbu, ples, pjesme,
glazbala, ophode, rukotvorine, odijevanje, hranu, igre, liturgijske i pučeke običaje,
obrte i umijeća (npr. silbenski ples, tovareća mužika, ninski šokol, iški lopižar itd).
Tradicijska vještina i metoda podrazumijeva primjenu znanja i upotrebu
propisanih načina rada ili unaprijed smišljen postupak ili način određenog
djelovanja u proizvodnji poljoprivrednih proizvoda ,rukotvorina, roba ili pružanju
usluga u ruralnim naseljima LAG-a Mareta (npr. pletenje košara od pruća tzv.
sprte, proizvodnja keramičkih proizvoda, čitanje i pisanje glagoljice i slično).
Modernizacija podrazumijeva ulaganje u suvremenu tehnologiju koja će se
koristiti u poboljšanju metoda i/ili proizvodnji ili pružanju tradicijskih usluga u
ruralnim naseljima LAG-a Mareta, onim poljoprivrednim gospodarstvima koji
proizvode proizvode i/ili pružaju usluge koji su ovim Pojašnjenjem definirani kao
tradicijska baština, vještina ili metoda.

Odobenje javne potpore
1. faza (LAG razina): Postupak odabira projekta na LAG razini i provjera
istog od strane APPRRR:
- podnošenje prvog dijela Zahtjeva za potporu na LAG Natječaj
- administrativna kontrola (Analiza 1) i ocjenjivanje projekata (Analiza 2)
- odabir projekata i učitavanje istih u AGRONET sustav
- provjera postupka odabira od strane Agencije za plaćanja
- donošenje odluke i/ili sklapanje ugovora s Agencijom za plaćanja

Odobrenje javne potpore
Korisnik nije obvezan provesti postupak nabave prije
podnošenja Zahtjeva za potporu na LAG Natječaj, već je
isto obvezan napraviti nakon sklapanja Ugovora s
Agencijom za plaćanja u roku osam (8) mjeseci sukladno
Uputi za prikupljanje ponuda i provedbu postupka
jednostavne nabave koja je prilog VII. ovog Natječaja.
Nakon provedenog postupka nabave, korisnik podnosi
drugi dio Zahtjeva za potporu na način i kakao je
propisano Natječajem za provedbu LRS.

Odobrenje javne potpore
2. faza (APPRRR):
Postupak dodjele sredstava od strane APPRRR:
- podnošenje drugog dijela Zahtjeva za potporu putem
AGRONET sustava
- administrativna kontrola (provjera postupka nabave,
provjera ekonomske i financijske održivosti projekta,
provjera prihvatljivosti i opravdanosti troškova)
- donošenje Odluke o dodjeli sredstava/Odluke o
odbijanju

Obavijesti
Tekst Natječaja, obrasci i prilozi:
http://www.lagmareta.hr
Pitanja, od 12.2. – 16.3.2021. slati na info@lagmareta.hr,
za TO 1.1.2
Odgovori na pitanja će biti objavljeni na web stranici
LAG-a (Pitanja i odgovori)

Stručna služba LAG-a!

HVALA NA POZORNOSTI!

