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Na temelju članka 20. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike 

Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 91/2019 i 37/2020) Agencija za 

plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje 

 

II. IZMJENE NATJEČAJA 

 

za provedbu tipa operacije 16.1.2. „Operativne skupine“ 

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija 

za plaćanja) objavila je Natječaj za provedbu Podmjere 16.1. „ Potpora za osnivanje i rad 

operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost 

i održivost“ – provedba tipa operacije 16.1.2. „Operativne skupine“ od 8. travnja 2020. (u 

daljnjem tekstu: Natječaj) te I izmjene Natječaja od 9. lipnja 2020. na mrežnim stranicama 

Agencije za plaćanja (www.appprr.hr). 

Natječaj se mijenja kako slijedi: 

 

1. U točki 3. Natječaja stavak 3 mijenja se i sada glasi: 

 

Rok za provedbu projekta je do 36 mjeseci od datuma sklapanja Ugovora o 

financiranju, ali ne duže od 29. prosinca 2023. godine  

 

2. U točki 3., podtočki 3.4. Natječaja stavak 7. mijenja se i sada glasi: 

 

Odgovorna osoba operativne skupine je u obvezi dostaviti konačan zahtjev za isplatu:  

a) u slučaju da korisnik ima tri rate, odgovorna osoba operativne skupine dostavlja:  

i. prvu ratu do 31.12. prve godine provedbe projekta za troškove nastale u 

predmetnoj godini  

ii. drugu ratu do 31.12. druge godine provedbe projekta za troškove nastale u 

predmetnoj godini  

iii. treću ratu, odnosno konačni zahtjev za isplatu nakon provedbe projekta, 

najkasnije 36 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju, ali ne kasnije 

od 29. prosinca 2023. godine za troškove nastale u zadnjoj godini provedbe 

projekta  

b) u slučaju da korisnik ima dvije rate, odgovorna osoba operativne skupine dostavlja:  

i. prvu ratu do 31.12. godine koja prethodi zadnjoj godini provedbe projekta za 

sve troškove nastale od početka provedbe projekta do trenutka slanja zahtjeva 

za isplatu  

ii. drugu ratu, odnosno konačni zahtjev za isplatu nakon provedbe projekta, 

najkasnije 36 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju, ali ne kasnije 

od 29. prosinca 2023. godine za troškove nastale u zadnjoj godini provedbe 

projekta  

c) u slučaju da korisnik ima jednu ratu, odgovorna osoba operativne skupine dostavlja:  

http://www.appprr.hr/


 
 

 
  

i. zahtjev za isplatu nakon provedbe projekta, najkasnije 36 mjeseci od dana sklapanja 

ugovora o financiranju, ali ne kasnije od 29. prosinca 2023. godine za sve troškove 

nastale tijekom provedbe projekta.  

 

3. U točki 12 dodaje se stavak (12) 

(12) Uredbi (EU) 2020/2220 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. prosinca 2020. o 

utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba za potporu iz Europskog poljoprivrednog 

fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) 

u godinama 2021. i 2022. i izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i 

(EU) br. 1307/2013 u pogledu sredstava i primjene u godinama 2021. i 2022. te Uredbe 

(EU) br. 1308/2013 u pogledu sredstava i raspodjele takve potpore u godinama 2021. i 

2022. (SL L 437/1, 28.12.2020.). 

 

4. U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen. 
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