
Podmjera 4.4.”Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva 

poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena”- provedba tipa operacije 4.4.1 

“Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša” .

Promina, 11.08.2020.

https://www.apprrr.hr/wp-content/uploads/2020/06/Natjecaj-4.4.1-pdf.zip


Ciljevi radionice

 Upoznati sudionike s natječajnom dokumentacijom i osnovama izrade 

uspješne projektne prijave



Uvod

 Natječaj objavljen 25.06.2020. 

 Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju 

zahtjeva za potporu je od 3. kolovoza 2020. godine od 12:00 sati do 30. 

listopada 2020. godine do 12:00 sati



Svrha Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s 

ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena, a prihvatljivi su 

sljedeći korisnici:

– poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika

– javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje 

zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode ili

– udruge koje se bave zaštitom i promicanjem kulturnih vrijednosti, 

zaštite okoliša i prirode.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju 

je 50.000.000,00 HRK, a intenzitet javne potpore iznosi 100%.



Iznos potpore

Najniža visina javne potpore po projektu je 400 EUR, dok najviša visina javne 

potpore po projektu iznosi do 150.000 EUR.



Vrsta ulaganja

 ulaganje u izgradnju terasa, u podizanje suhozida i živica

 uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta

 nabava električnog pastira s pripadajućom opremom i/ili autohtonog 

pastirskog psa (tornjaka)

 izgradnja novih i obnova postojećih nastambi za stoku na području prirodne 

rasprostranjenosti velikih zvijeri

 obnova staništa važnih za očuvanje bioraznolikosti na poljoprivrednom 

zemljištu

 ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke te kupnja zemljišta za 

realizaciju projekta do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.



Pojmovi

 terasasta parcela je zaravnjena i stepenasto modelirana parcela na padini uređena u svrhu njenog 
privođenja poljoprivrednoj kulturi, a podupora terasa izvodi se suhozidom, biljnim materijalom ili nekim 
drugim prirodnim materijalom iz neposredne okoline 

 suhozid je građevina od kamena, podignuta rukom, bez dodatnog vezivnog materijala, maksimalne širine 2 
metra 

 živica je posađena ograda sačinjena od višegodišnjeg raslinja, linearnog oblika, minimalne dužine 10 
metara, maksimalne širine 2 metra 

 invazivna strana vrsta znači strana vrsta za koju je utvrđeno da njezino unošenje ili širenje ugrožava ili 
štetno utječe na bioraznolikost i povezane usluge ekosustava sukladno posebnim propisima 

 područje rasprostranjenosti velikih zvijeri je područje u kojem je stalno ili povremeno prirodno prisutna 
bilo koja vrsta velike zvijeri koja obitava u Hrvatskoj (vuk, ris ili medvjed) definirano Prilogom 9 Natječaja 

 lokva je ograničeno vodeno stanište nastalo prirodno ili ljudskom aktivnošću, najmanje površine 10 m2, a 
najveće 100 m2, s dnom od prirodnog materijala, koje se koristilo ili se koristi za napajanje stoke 



Pitanja i odgovori

 Pitanja u vezi ovoga Natječaja korisnici postavljaju isključivo putem mrežne 

stranice – www.ruralnirazvoj.hr, unosom osobnih podataka te odabirom 

odgovarajućeg natječaja na koji se pitanje odnosi. 

 Pitanja se mogu postaviti od objave ovoga Natječaja do najkasnije 10 dana 

prije početka roka za podnošenje zahtjeva za potporu, a odgovore na 

postavljena pitanja objavljuje Upravljačko tijelo putem mrežne stranice –

www.ruralnirazvoj.hr. 

https://ruralnirazvoj.hr/pitanja-odgovori/

http://pio.ruralnirazvoj.hr/(S(tivpmhge3kfeq32idira1dbg))/RRJavno/PitanjaPretr

aga.aspx

https://ruralnirazvoj.hr/pitanja-odgovori/
http://pio.ruralnirazvoj.hr/(S(tivpmhge3kfeq32idira1dbg))/RRJavno/PitanjaPretraga.aspx


Prihvatljivost korisnika, projekta i 

troškova

1. izmjene natječaja  4.4.1\1. izmjene natječaja 4.4.1_verzija 1.1\1. izmjene natječaja 
4.4.1_verzija 1.1\Prilog 1 - Uvjeti prihvatljivosti za tip operacije 4.4.1.pdf

 Korisnici obveznici javne nabave (isključujući obveznike javne nabave kada provode 
jednostavnu nabavu) prije podnošenja zahtjeva za potporu moraju povesti postupak nabave u 
skladu s podtočkom 2.4.1. ovoga Natječaja. 

 Korinici neobveznici javne nabave i obveznici javne nabave kada provode jednostavnu nabavu 
obvezni su dostaviti odabranu ponudu prilikom podnošenja zahtjeva za potporu. 

 Prihvatljivima se smatraju samo troškovi nastali nakon podnošenja zahtjeva za potporu, osim 
općih troškova i troškova kupnje zemljišta radi realizacije projekta, koji su prihvatljivi 
najranije od 1. siječnja 2014. godine. 

1. izmjene natječaja  4.4.1/1. izmjene natječaja 4.4.1_verzija 1.1/1. izmjene natječaja 4.4.1_verzija 1.1/Prilog 1 - Uvjeti prihvatljivosti za tip operacije 4.4.1.pdf


Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova 

projekta i to: 

 troškovi usluga arhitekata, inženjera, sudskih vještaka i konzultanata u iznosu 

do 2 % ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više 

od 2.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. 

 troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija o utjecaju zahvata na 

okoliš, studija o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu i sl. prihvatljivi su u 

iznosu koji čini razliku troškova navedenih u podstavku a. ovoga stavka i 

gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih 

troškova, ako je primjenjivo. 



Neprihvatljivi troškovi su: 

a. porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te 
ima pravo na odbitak pretporeza 

b. drugi porezi te propisane naknade i doprinosi 

c. kamate 

d. svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije 

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

f. nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi 

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

h. troškovi vlastitog rada 

i. operativni troškovi 

j. troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta, ali ne prije 1. siječnja 
2014. godine 

k. novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka i/ili 

l. plaćanje gotovim novcem. 



Podnošenje zahtjeva za potporu

Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-
a. Prilikom popunjavanja zahtjeva za potporu korisnik popunjava tražene 
podatke i učitava traženu dokumentaciju navedenu u Prilogu 4 ovoga Natječaja. 
Tražena dokumentacija mora biti na hrvatskom ili engleskom jeziku i latiničnom 
pismu. Dokumentacija na drugom stranom jeziku i pismu mora biti prevedena na 
hrvatski jezik te ovjerena od strane sudskog tumača. 

1. izmjene natječaja  4.4.1\1. izmjene natječaja 4.4.1_verzija 1.1\1. izmjene 
natječaja 4.4.1_verzija 1.1\Prilog 4 - Dokumentacija za podnošenje zahtjeva 
za potporu.pdf

2. Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_146_2738.html

1. izmjene natječaja  4.4.1/1. izmjene natječaja 4.4.1_verzija 1.1/1. izmjene natječaja 4.4.1_verzija 1.1/Prilog 4 - Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za potporu.pdf
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_146_2738.html


Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i 
ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi podnio zahtjev za 
potporu. Korisnik upisom u Evidenciju korisnika dobiva pristupne podatke, 
odnosno korisničko ime i zaporku, kojima se prijavljuje u AGRONET sustav. 

Putem AGRONET-a korisnici mogu ostvariti uvid u pravnu osnovu te popunjavati 
zahtjev za potporu/promjenu/isplatu/odustajanje. 

Detaljne upute za upis u Evidenciju korisnika i za korištenje AGRONET-a nalaze 
se u Vodiču za upis u Evidenciju korisnika koji je dostupan na mrežnim 
stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr). 

Vodič-za-upis-u-Evidenciju-korisnika-potpora-u-ruralnom-razvoju-i-ribarstvu-
EKPRRiR.pdf

Vodič-za-upis-u-Evidenciju-korisnika-potpora-u-ruralnom-razvoju-i-ribarstvu-EKPRRiR.pdf


Adresa za dostavu potvrde o podnošenju 

zahtjeva za potporu

Lokacija ulaganja na području Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, 

Šibensko-kninske i Zadarske županije: 

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU 

Podružnica u Splitsko-dalmatinskoj županiji 

Trg Hrvatske bratske zajednice 8 (I kat) 

21000 Split 

Tel: 021/682-835, 021/682-836 



Dodjela potpore

Administrativna kontrola

Ugovor o financiranju





Hvala na pozornosti


