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PRAVNA OSNOVA

 Uredba Vijeća (EU) 2020/2094 od 14. prosinca 2020. o

uspostavi Instrumenta Europske unije za oporavak („EURI”)

radi potpore oporavku nakon krize uzrokovane bolešću

COVID-19

nakon krize COVID-19

otpornost održivost
digitalni 

gospodarski 
oporavak 



4. Natječaj objavljen 12.10.2021. godine

Podnošenje zahtjeva za potporu 

od 15. studenoga 2021. godine od 12:00 sati 

do 28. prosinca 2021. godine do 12:00 sati

Alokacija 152.563.412,00 HRK

TOP 6.1.1 POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA



UVJETI PRIHVATLJIVOSTI TOP 6.1.1

 Korisnici su mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan

prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva za

potporu

 Mladi poljoprivrednik je po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu

postavljen kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva, ali

ne duže od 24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva za potporu

 Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva iznosi od 8.000 EUR

SO do 49.999 EUR SO



 povećanje SO za 10% (u odnosu na početni) provedbom aktivnosti unutar
jednog sektora (razred iz EVPG) isključujući cvijeće, gljive, sjeme i sadni
materijal, rasadnike, puževe

 provedba aktivnosti koje će doprinijeti OIE i/ili digitalizaciji (Prilog 6
Natječaja)

 ukinuta potpora od 20.000 EUR zbog „EURI” sredstava

 isplata potpore u 2. rate, prva rata u iznosu od 70 % u roku od 12 mjeseci
od potpisivanja Ugovora o financiranju

 korisnik je u obvezi preuzeti PG najkasnije kod podnošenja zahtjeva za
isplatu prve rate i ne kasnije od tri (3) mjeseca od dana sklapanja
Ugovora o financiranju

 provedba poslovnog plana mora biti realizirana u razdoblju od najviše 30
mjeseci od sklapanja Ugovora o financiranju, ali ne kasnije od 30. lipnja
2025. godine

NOVOSTI U NATJEČAJU



Prihvatljivi su troškovi:

 edukacije do 10% iznosa potpore

 operativnog poslovanja do 100.000 HRK 

 opći do 3.750,00 HRK

Sva mehanizacija, strojevi i oprema moraju biti novi i neupotrebljavani.

Minimalna površina u slučaju podizanja plastenika, staklenika i vinograda

iznosi 50 m²

TROŠKOVI



OBVEZE KORISNIKA U RAZDOBLJU TRI GODINE OD KONAČNE 

ISPLATE

Mladi poljoprivrednik mora:

 ostati upisan kao nositelj/odgovorna osoba PG za koje je ostvario potporu

 ne smije smanjiti ekonomsku veličinu PG temeljem koje je ostvario pravo

na konačnu isplatu potpore

 biti zaposlen na puno radno vrijeme u PG za koje je ostvario potporu te

plaćati doprinose u skladu s nacionalnim zakonodavstvom

 ostati vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala društva (u slučaju pravne

osobe)



4. Natječaj objavljen 12.10.2021. godine

Podnošenje zahtjeva za potporu 

od 15. studenoga 2021. godine od 12:00 sati 

do 28. prosinca 2021. godine do 12:00 sati

Alokacija 112.500.000,00 HRK

TOP 6.3.1 POTPORA RAZVOJU MALIH PG



 Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR SO do

7.999 EUR SO

 Potpora u sklopu ovoga tipa operacije može se dodijeliti jednom u

programskom razdoblju, uključujući i prijelazno razdoblje

 Isplata potpore u dvije rate, prva rata u iznosu od 50% po sklapanju

Ugovora o financiranju

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI TOP 6.3.1



 povećanje SO za 25% (u odnosu na početni) provedbom aktivnosti unutar

jednog sektora (razred iz EVPG) isključujući cvijeće, gljive, sjeme i sadni

materijal, rasadnike, puževe

 provedba aktivnosti koje će doprinijeti OIE (sunce, biomasa) i/ili

digitalizaciji (Prilog 6 Natječaja)

 procijenjeni iznos prihvatljivih troškova vezanih uz aktivnosti povećanja SO

i OIE i/ili digitalizacije moraju biti planirane u ukupnom iznosu od najmanje

50% iznosa potpore

NOVOSTI U NATJEČAJU



Prihvatljivi su troškovi:

 edukacije do 10 % iznosa potpore 

 opći do 3.750 HRK

Sva mehanizacija, strojevi i oprema moraju biti novi i neupotrebljavani.

Minimalna površina u slučaju podizanja plastenika, staklenika i vinograda

iznosi 50 m2.

Provedba poslovnog plana i ostvarenje ciljeva prikazanih u poslovnom planu

moraju biti realizirani u razdoblju od najviše 24 mjeseca od sklapanja

Ugovora o financiranju, ali ne kasnije od 30. lipnja 2025. godine

TROŠKOVI



HVALA NA 
POZORNOSTI!

www.mps.hr

www.ruralnirazvoj.hr

http://www.mps.hr/
http://www.ruralnirazvoj.hr/

