
PROGRAM 
RURALNOG RAZVOJA 
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 
RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Radionica: Stanje provedbe Mjere 19 i izrada 
LRS LAG-ova 2023. – 2027.

Baranja, 6.- 8. srpnja 2022.



SADRŽAJ PREZENTACIJE

1) Analiza stanja provedbe Mjere 19
2) Stanje izrade Strateškog plana ZPP RH 2023. – 2027.
3) Izrada LRS 2023. – 2027.: Poglavlje 2. „Rezultati provedbe LRS u razdoblju

2014. – 2022.“
4) Izrada LRS 2023. – 2027.: Poglavlje 3. „Opis uključenosti lokalnih dionika u

izradu LRS“
5) Izrada LRS 2023. – 2027.: Poglavlje 4. „Analiza razvojnih potreba i

potencijala područja“
6) Izrada LRS 2023. – 2027.: Poglavlje 5. „Opći ciljevi, specifični ciljevi i

intervencije LRS“
7) Intervencije u LRS 2023. – 2027.
8) RAD U GRUPAMA: Izrada LRS za novo programsko razdoblje



Analiza stanja provedbe Mjere 19 



ANALIZA STANJA PROVEDBE MJERE 19 

▪ Unutar Mjere 19 za razdoblje 2014. – 2022. ugovorena sredstva iznose
764.309.510,00 kn (pripremna pomoć, provedba LRS putem LAG
natječaja, projekti suradnje, tekući troškovi i animacija)

▪ Na nivou EU iz EPFRR ukupno LAG-ovima na raspolaganju 8,29 milijardi
eura za razdoblje 2014. – 2022.

▪ Ukupno je unutar Mjere 19 (pripremna pomoć, provedba LRS putem LAG
natječaja, projekti suradnje, tekući troškovi i animacija), do sada je
isplaćeno 361,6 milijuna kuna (47,3% u odnosu na ukupno ugovorena
sredstva unutar Mjere 19 – uključujući prijelazno razdoblje).

▪ Prosjek isplata u Mjeri 19 na nivou EU iznosi 44%

▪ Iznad 50% isplata imaju Austrija, Njemačka, Danska, Irska, Finska,
Luksemburg, Estonija, Latvija, Poljska i Rumunjska (najviše u Latviji – oko
67%, najmanje u Slovačkoj – oko 2%)



ANALIZA STANJA PROVEDBE MJERE 19 

▪ Za pripremnu pomoć u izradi LRS 2014. – 2020. (TO 19.1.1.) LAG-ovima je
odobreno 18,3 milijuna kuna, a isplaćeno 17,1 milijun kuna

▪ Za provedbu LRS putem LAG natječaja (TO 19.2.1.) odobreno je 393,5
milijuna kuna potpore (2.662 projekata) i krajnjim korisnicima isplaćeno
242,9 milijun kuna (42,4% sredstava koja su predviđeni za provedbu LRS
putem LAG natječaja uključujući prijelazna sredstva).



ANALIZA STANJA PROVEDBE MJERE 19 

▪ Za pripremu i provedbu projekata suradnje (TO 19.3.1. i TO 19.3.2.) LAG-
ovima je odobreno 22 projekata u vrijednosti 9,1 milijuna kuna, a
isplaćeno je 5,2 milijuna kuna (19,28% sredstava koja su predviđeni za
projekte suradnje uključujući prijelazna sredstva).

▪ Za tekuće troškove i animaciju (TO 19.4.1.) LAG-ovima je isplaćeno 99,1
milijuna kuna (69,9% sredstava koja su predviđena za tekuće troškove i
animaciju uključujući prijelazna sredstva).



ANALIZA STANJA PROVEDBE MJERE 19 

▪ LAG-ovi su do sada objavili 356 natječaja u vrijednosti 606,16 milijuna
kuna (105,76% sredstava u odnosu na alocirana sredstva za provedbu LRS
putem LAG natječaja, uključujući prijelazna sredstva)

▪ od strane LAG-ova odabrano je i proslijeđeno u APPRRR 2990 projekata u
iznosu 447,2 milijuna kuna (78% sredstava u odnosu na alocirana sredstva
za provedbu LRS putem LAG natječaja, uključujući prijelazna sredstva)

▪ Na nivou EU do sada je odobreno 143.982 projekta na LAG natječajima

• 2018. godina - objavljeno 84 LAG natječaja

• 2019. godina - objavljeno 93 LAG natječaja

• 2020. godina - objavljen 81 LAG natječaj

• 2021. godina – objavljen 69 LAG natječaja

• 2022. godina – objavljeno 27 LAG natječaja



ANALIZA STANJA PROVEDBE MJERE 19 

▪ kroz provedbu projekta koji su odabrani na LAG natječaj do sada je
stvoreno ili je u postupku stvaranja 186 radnih mjesta (prosječno oko 3
radna mjesta po LAG-u)

▪ Na nivou EU provedbom projekata kroz LRS je do sada stvoreno ili je u
postupku stvaranja 33.814 radnih mjesta

▪ Za razdoblje 2014. – 2020. (2022.) na nivou EU je odobreno 2.787 LAG-ova

▪ Prosječno po LAG-u na nivou EU je stvoreno ili je u postupku stvaranja
(prosječno oko 12 radnih mjesta po LAG-u)



ANALIZA STANJA PROVEDBE MJERE 19 

▪ U 2021. godini broj zaposlenih osoba u LAG-ovima na puno i nepuno
radno vrijeme (neodređeno i određeno) iskazan u FTE koji rade isključivo
na provedbi LRS/M19 je iznosio 110,59 osoba

▪ Prosječno po LAG-u je zaposleno 2,05 osoba na puno i nepuno radno
vrijeme iskazano u FTE koji rade isključivo na provedbi LRS/M19 (raspon
od 0,0 do 6,0)

▪ Prosječno isplaćena potpora za tekuće troškove po LAG-u u 2021. je
iznosila 339.822,53 kuna

▪ Prosječno isplaćena potpora za plaće i naknade zaposlenih po LAG-u u
2021. je iznosila 248.310,17 kuna

▪ Prosječan broj aktivnosti usavršavanja i obrazovanja članova i
zaposlenika LAG- a u organizaciji LAG-a po LAG-u u 2021. je bio 0,37

▪ Prosječan broj aktivnosti usavršavanja i obrazovanja članova i
zaposlenika LAG-a u organizaciji drugih pravnih/fizičkih osoba po LAG-u u
2021. je bio 2,91



ANALIZA STANJA PROVEDBE MJERE 19 

▪ Prosječan broj radionica, sastanaka, seminara, treninga, studijskih
putovanja, sajmova i slično vezano za provedbu LRS i/ili Programa
ruralnog razvoja i/ili pripreme za programsko razdoblje 2021.-2027. na
kojima su sudjelovali zaposlenici, volonteri i članovi LAG-a po LAG-u u
2021. je bio 8,17

▪ Prosječan broj sastanaka vezano za tekući rad LAG-a (uključujući
monitoring i evaluaciju, a isključujući u vezi LAG natječaja) po LAG-u u
2021. je bio 9,5

▪ Prosječan broj sastanaka u vezi LAG natječaja po LAG-u u 2021. je bio
5,37

▪ Prosječan broj animacijskih aktivnosti po LAG-u u 2021. je bio 3,93

▪ Prosječan iznos isplaćene potpore za animaciju po LAG-u u 2021. je
iznosio 2.517,6 kuna



ANALIZA STANJA PROVEDBE MJERE 19 

Tip operacije 6.3.1.

• 54 LAG-ova objavilo 146 LAG natječaja (1 LAG 5x, 7 LAG-ova x 4, 24
LAG 3x, 19 LAG 2x, 3 LAG-ova 1x)

• 274,95 milijuna kuna je vrijednost objavljenih LAG natječaja

• LAG-ovi su dostavili u APPRRR 1859 projekta u vrijednosti od 203,3
milijuna kuna

• APPRRR je odobrila 1687 projekta vrijednosti 188,83 milijuna kuna (,
a isplatila je 144,4 milijuna kuna

• kroz provedbu projekata u TO 6.3.1. planira se stvaranje 60 radnih
mjesta



ANALIZA STANJA PROVEDBE MJERE 19 

Tip operacije 7.4.1.

• 52 LAG-a objavili 129 LAG natječaja (4 LAG-a 4x, 21 LAG 3x, 23 LAG-a
2x, 4 LAG-a 1x)

• 227,18 milijuna kuna je vrijednost objavljenih LAG natječaja

• LAG-ovi su dostavili u APPRRR 664 projekta u vrijednosti od 159,34
milijuna kuna

• APPRRR je odobrila 524 projekta vrijednosti 129,5 milijuna kuna, a
isplatila je 55,6 milijuna kuna

• Prosječna vrijednost odobrenog projekta je 0,25 milijuna kuna

• kroz provedbu projekata u TO 7.4.1. planira se stvaranje 32 radnih
mjesta



ANALIZA STANJA PROVEDBE MJERE 19 

Tip operacije 4.1.1.

• 36 LAG-a objavio 50 LAG natječaja (1 LAG 3x, 11 LAG-ova 2x, 25 LAG-a
1x)

• 74,4 milijuna kuna je vrijednost objavljenih LAG natječaja

• LAG-ovi su dostavili u APPRRR 403 projekata u vrijednosti od 61,3
milijuna kuna

• APPRRR je odobrila 396 projekata vrijednosti 60 milijuna kuna, a
isplatila je 31,85 milijuna kuna

• Prosječna vrijednost odobrenog projekta je 0,15 milijuna kuna

• kroz provedbu projekata u TO 4.1.1. planira se stvaranje 67 radnih
mjesta



ANALIZA STANJA PROVEDBE MJERE 19 

Tip operacije 4.2.1.

• 9 LAG-ova objavilo 10 LAG natječaja (1 LAG 2x, 8 LAG-ova 1x)

• 8,13 milijuna kuna je vrijednost objavljenih LAG natječaja

• LAG-ovi su dostavili u APPRRR 9 projekata u vrijednosti od 2 milijuna
kuna

• APPRRR je odobrila 8 projekata vrijednosti 1,8 milijuna kuna, a isplatila
je 0,46 milijuna kuna

• Prosječna vrijednost odobrenog projekta je 0,23 milijuna kuna

• kroz provedbu projekata u TO 4.2.1. planira se stvaranje 1 radno mjesto



ANALIZA STANJA PROVEDBE MJERE 19 

Tip operacije 6.1.1.

• 9 LAG-ova objavio 10 LAG natječaj (1 LAG 2x, 8 LAG-ova 1x)

• 13,7 milijuna kuna je vrijednost objavljenih LAG natječaja

• LAG-ovi su dostavili u APPRRR 36 projekta u vrijednosti od 10,45
milijuna kuna

• APPRRR je odobrila 35 projekata vrijednosti 10,30 milijuna kuna, a
isplatila je 8,33 milijuna kuna

• kroz provedbu projekata u TO 6.1.1. planira se stvaranje 17 radnih
mjesta



ANALIZA STANJA PROVEDBE MJERE 19 

Tip operacije 6.4.1.

• 8 LAG-ova objavio 11 LAG natječaja (3 LAG-a 2x, 5 LAG-ova 1x)

• 7,8 milijuna kuna je vrijednost objavljenih LAG natječaja

• LAG-ovi su dostavili u APPRRR 19 projekta u vrijednosti od 5,74 milijuna
kuna

• APPRRR je odobrila 12 projekata vrijednosti 3,1 milijuna kuna

• Prosječna vrijednost odobrenog projekta je 0,26 milijuna kuna

• kroz provedbu projekata u TO 6.1.1. planira se stvaranje 7 radnih mjesta



Stanje izrade Strateškog plana ZPP RH 2023. – 2027. 



STANJE IZRADE SP ZPP RH 2023.-2027.

▪ 30. ožujka 2022. Europska komisija je poslala Pismo zapažanja na nacrt
SP ZPP koji je poslan 31. prosinca 2021.

▪ U razdoblju od 23. svibnja do 15. lipnja 2022. održane dodatne
konzultacije s dionicima SP ZPP (LEADER – 3.6.2022.)

▪ Tijekom lipnja održan niz tehničkih sastanaka EK – MP u vezi pojedinih
sastavnica Pisma opažanja EK

▪ 14. lipnja 2022. održan tehnički sastanak EK – MP na temu opažanja u
vezi LEADER intervencije (opažanja br. 23, 103, 376, 377, 378, 379, 380
i 381.)

▪ Na temelju navedenog sastanka i po potrebi dodatnih razgovora u
narednom razdoblju će se gdje je potrebno doraditi SP ZPP



STANJE IZRADE SP ZPP RH 2023.-2027.

Najvažniji komentari/prijedlozi EK sa sastanka 14. lipnja 2022.:

o smanjivanje gornje granice broja stanovnika u LAG-u

o povećanje učešća žena u tijelima LAG-a

o učešće mladih u tijelima LAG-a

o povezanost LAG intervencija s dodanom vrijednošću LEADER-a

o povezivanje LAG intervencija uglavnom na SC8 uz izbjegavanje
preklapanja s nacionalnim intervencijama iz SP ZPP

o izbjegavanje dupliranja postupaka do konačnog odabira projekata od
strane APPRRR

o praćenje dodane vrijednosti LEADER-a (izgradnja socijalnog kapitala,
poboljšanje lokalnog upravljanja i bolji rezultati projekata LEADER u
odnosu na ne-LEADER projekte



STANJE IZRADE SP ZPP RH 2023.-2027.

Komentari LMH i HMRR (raspravljani: 1.6.2022. na sastanku DT Majdak -
Min.turizma - LMH, 3.6.2022. na konzultacijama s dionicima i 27.6. na
sastanku ministrica Vučković – LMH):

o ograničenje broja područja JLS na min. 5

o ograničenje donje i gornje granice broja stanovnika po LAG-u

o ograničavanje ulaganja/provedbe projekta u naseljima do 25.000
stanovnika

o ograničenje gornje granice ukupne vrijednosti projekta i maksimalnog
iznosa potpore

o omogućiti ulaganje LAG-a u nepoljoprivredne djelatnosti i za
korisnike/lokalne razvojne dionike koji nisu u Upisniku
poljoprivrednika/šumarstvo

o ograničenje prihvatljivosti korisnika na min. EVPG min. 3000 EUR



STANJE IZRADE SP ZPP RH 2023.-2027.

Ograničenje broja područja JLS na min. 5

o za LAG-ove koji nisu odobreni u programskom razdoblju 2014.. – 2020.,
izmjenom nacrta intervencije 77.06 omogućeno min. 4 JLS

o cjelovito izravno povezano područje najmanje 5 jedinica lokalne
samouprave, osim za LAG-ove koji nisu odabrani u programskom
razdoblju 2014. – 2020. gdje je prihvatljivo cjelovito izravno povezano
područje najmanje 4 jedinice lokalne samouoprave

o činjenica je da su uspostavljene funkcionalne strukture LAG-a te
naglasak na minimumom ljudskih i financijskih kapaciteta određenog
područja za izradu i provedbu LRS

o samo dvije incijative/LAG-a bi imali min. 4 JLS (svi ostali imaju min. 5
JLS)



STANJE IZRADE SP ZPP RH 2023.-2027.

Ograničenje donje i gornje granice broja stanovnika po LAG-u

o svi LAG-ovi i inicijative prema popisu stanovništva iz 2021. imaju min.
10.000 odnosno max. 150.000 stanovnika

o Iskustva drugih DČ:

o Austrija: 15.000 - 170.000 stanovnika

o Slovenija: 14.000 - 150.000 stanovnika

o Poljska: 30.000 - bez gornjeg ograničenja stanovnika

o Estonija: 10.000 - 150.000 stanovnika



STANJE IZRADE SP ZPP RH 2023.-2027.

Ograničavanje ulaganja/provedbe projekta u naseljima do 25.000
stanovnika

o za sada 3 naselja koja imaju više od 25.000 stanovnika se nalaze u
nekom od LAG-ova

o izmjenom nacrta intervencije 77.06 omogućena ulaganja unutar LAG
intervencija i na području naselja iznad 25.000 stanovnika (osim za
infrastrukturu)

o kod ulaganja u infrastrukturne projekte prihvatljiva su ulaganja u
naseljima koji nemaju više od 25.000 stanovnika



STANJE IZRADE SP ZPP RH 2023.-2027.

Ograničenje gornje granice ukupne vrijednosti projekta i maksimalnog
iznosa potpore

o u nacrtu intervencije 77.06 navedna je gornja granica ukupne
vrijednosti 300.000,00 eura bez PDV-a i maksimalnog iznosa potpore
od 200.000,00 eura

o projekti koji se provode kroz LEADER su „small scale projects” što
naglašava i dokument EK „Introduction: Template for tools for all types
of interventions, 5.3.9. Tool for LEADER”

o maksimalni iznos potpore po projektu je dvostruko povećan u odnosu
na tekuće razdoblje te je usklađen je s odredbama u vezi de-minimis
potpore – čl. 19.b. Uredbe (EU) 2021/1237

o visina alokacije koja će biti po LAG-u za razdoblje 2023. – 2027.
dodatno ne opravdava veću ukupnu vrijednost projekta i maksimalni
iznos potpore



STANJE IZRADE SP ZPP RH 2023.-2027.

Omogućiti ulaganje LAG-a u nepoljoprivredne djelatnosti i za
korisnike/lokalne razvojne dionike koji nisu u Upisniku
poljoprivrednika/šumarstvo

o Uredba (EU) br. 2015/2021 ne ograničava provedbu LAG intervencija za
razvoj nepoljoprivredne djelatnosti nepoljoprivrednika (EK definira
putem dodatnih smjernica provedbu start-up za nepoljoprivrednike)

o vrste intervencija koje LAG planira provoditi ovise o analizi stanja,
definiranju potreba, prioriteta i cilejva LRS (moguće ograničavanje
provedbe pojedinih intervencija od strane EK)

o navedeno već omogućeno nactom intervencije 77.06



STANJE IZRADE SP ZPP RH 2023.-2027.

Ograničenje prihvatljivosti korisnika na min. EVPG min. 3.000 EUR

o prihvatljiv je korisnik i s manje od 3.000 EUR (SOPG) uz uvjet dostizanja
3.000 EUR tijekom provedbe projekta

o navedeno će se propisati podzakonskim aktima i/ili dokumentima koji
će imati ulogu smjernica/vodiča/uputa



Izrada LRS 2023. – 2027.: Poglavlje 2. „Rezultati
provedbe LRS u razdoblju 2014. – 2022.“



IZRADA LRS 2023. – 2027. – POGLAVLJE 2.

Komunikacija s DZS (lipanj 2022.):

o prvi rezultati Popisa stanovništva, kućanstava i stanova
https://podaci.dzs.hr/media/0y5d0lzh/popis-2021-prvi-rezultati.xlsx
objavljeni 14. siječnja 2022., također su službeni podaci i mogu se
koristiti do objave konačnih podataka naravno uz napomenu da se radi
o prvim rezultatima Popisa

o sredinom 2022. bit će objavljeni konačni rezultati o ukupnom broju
stanovnika prema spolu i starosti, te prema narodnosti, materinskom
jeziku, vjeri i državljanstvu.

o Podaci vitalne statistike za 2021. (natalitet, mortalitet, vitalni indeks)
bit će objavljeni 21. srpnja 2022. u Priopćenju „Prirodno kretanje
stanovništva Republike Hrvatske“ te 30. prosinca 2022. u Statističkom
izvješću br. 1701 „Prirodno kretanje stanovništva u 2021.“

https://podaci.dzs.hr/media/0y5d0lzh/popis-2021-prvi-rezultati.xlsx


IZRADA LRS 2023. – 2027. – POGLAVLJE 2.

• U tablici je moguće brisati redove za tipove operacija iz PRR koje
LAG nije provodio

• U verziji 3.0 LRS će se doraditi:

Za stupce „Pokazatelji LAG-a [upisati ciljne pokazatelje LAG-a – naziv
pokazatelja i iznos]“ i „Pokazatelji LAG-a [upisati pokazatelje LAG-a –
naziv pokazatelja i iznos u isplaćenim projektima“ potrebno je u
pripadajućim redcima ispod odvojiti navedene stupce.

▪ Poglavlje 2. REZULTATI PROVEDBE LRS U RAZDOBLJU 2014. – 2022.

Tablica 19: Rezultati provedbe LRS u razdoblju 2014. – 2022. i provedbe
drugih projekata



Izrada LRS 2023. – 2027.: Poglavlje 3. „Opis
uključenosti lokalnih dionika u izradu LRS“



IZRADA LRS 2023. – 2027. – POGLAVLJE 3.

▪ Poglavlje 3. OPIS UKLJUČENOSTI LOKALNIH DIONIKA U IZRADU LRS

3.1. Opis partnerstva

Tablica 20: Članovi LAG-a (Skupština LAG-a)

Tablica 21: Tijelo LAG-a nadležno za donošenje odluka koje su vezane
za sadržaj i provedbu LRS

Tablica 22: Tijelo LAG nadležno za odabir projekata na LAG natječaju

3.2. Opis tijeka izrade LRS i sudjelovanja različitih interesnih skupina u
izradi LRS

Tablica 23: Događaji i sudionici tijekom izrade LRS

• U verziji 3.0 LRS će se doraditi u tablicama 20, 21 i 22 podaci u vezi
udjela žena i broja mladih.



Izrada LRS 2023. – 2027.: Poglavlje 4. „Analiza razvojnih
potreba i potencijala područja“ 



IZRADA LRS 2023. – 2027. – POGLAVLJE 4.

▪ Poglavlje 4. ANALIZA RAZVOJNIH POTREBA I POTENCIJALA
PODRUČJA

4.1. Rezultati analize stanja područja na temelju SWOT analize

Tablica 24: SWOT analiza LAG-a

• U tablici se prikazuje sažetak SWOT-a. Cjelokupnu/detaljniju verziju
SWOT-a je moguće navesti kao dodatak.

• Iz analize SWOT-a proizlaze daljnji koraci: definiranje potreba,
ciljeva i prioriteta te intervencija.



Izrada LRS 2023. – 2027.: Poglavlje 5. „Opći ciljevi, 
specifični ciljevi i intervencije LRS“ 



IZRADA LRS 2023. – 2027. – POGLAVLJE 5.

▪ Poglavlje 5. OPĆI CILJEVI, SPECIFIČNI CILJEVI I INTERVENCIJE LRS

5.1. Prikaz potreba LAG područja

Tablica 25: Potrebe LAG područja

5.2. Opis općih i specifičnih ciljeva LRS

Tablica 26: Opći i specifični ciljevi LRS

5.3. Opis intervencija LRS uključujući projekte suradnje

Tablica 27: Intervencije u LRS

Tablica 28: Opis intervencija

5.4. Opis procesa odabira projekata na LAG natječajima

5.5. Usklađenost LRS sa ZPP

Tablica 29: Usklađenost LRS sa SP ZPP



Intervencije u LRS 2023. – 2027. 



INTERVENCIJE U LRS 2023. – 2027.

▪ posebnu pozornost obratiti opisu dodatne vrijednosti intervencije u
provedbi LEADER pristupa

▪ ovisno o konačnom stavu EK, moguće da će se propisati koje
intervencije se ne mogu provoditi putem LRS LAG-ova

▪ izbjegavati kopiranje „nacionalnih” intervencija

▪ ovisno o konačnom stavu EK, vjerojatno neće biti moguće provoditi
lump-sum intervencije (mladi poljoprivrednici)

▪ iščekuje se odgovor EK na dodatne upite u vezi LAG intervencija koji
su poslani u EK siječanj/veljača 2022.



INTERVENCIJE U LRS 2023. – 2027.

Naziv i kod intervencije

Područje obuhvata

Kratki opis intervencije (uključujući 

doprinos intervencije općem  i 

specifičnom  cilju LRS, doprinos 

intervencije specifičnom cilju ZPP, 

doprinos pokazateljima rezultata ZPP-a, 

opis dodatne vrijednosti intervencije u 

provedbi LEADER pristupa te ako je  je 

primjenjivo opis inovativnih elemenata 

LRS)

Ciljani korisnici

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Prihvatljive vrste projekta i uvjeti 

prihvatljivosti projekta

Načela kriterija odabira

Najniža ukupna vrijednost projekta

Najviša ukupna vrijednost projekta

Najniži iznos potpore po projektu

Najviši  iznos potpore po projektu

Intenzitet potpore



INTERVENCIJE U LRS 2023. – 2027.

Broj novostvorenih radnih mjesta (puno 

radno vrijeme)

Broj sačuvanih radnih mjesta

Pokazatelji

R.b.

1. Naziv pokazatelja

Mjerna jedinica

Ciljna vrijednost
2. Naziv pokazatelja 

Mjerna jedinica

Ciljna vrijednost

Mjerna jedinica

Ciljna vrijednost

Intervencija LRS Pokazatelj Mjerna 

jedinica

Doprinos

pokazateljima 

rezultata ZPP

Ciljna vrijednost po godinama

2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. Ukupno



RAD U GRUPAMA:  Izrada LRS za novo programsko 
razdoblje



RAD U GRUPAMA: IZRADA LRS U RAZDOBLJU 2023. –
2027. 

▪ Sudionici radionice će se podijeliti u grupe

▪ Zadatak sudionika je simulacija/izrada intervencije unutar grupe u kojoj
sudjeluju te rasprava/razmjena iskustva u planiranju izrade istih

▪ Simulacija/izrada intervencije se radi na obrascu intervencije koji je
sastavni dio Obrazaca za izradu lokalne razvojne strategije LAG-a za
razdoblje 2023. – 2027

▪ Unutar jedne grupe se može izraditi više intervencija (ovisno o interesu
sudionika unutar grupe)



RAD U GRUPAMA: IZRADA LRS U  RAZDOBLJU 2023. –
2027. 

▪ Grupa 1:

• Intervencije potpori poljoprivrednoj proizvodnji

• Intervencije potpori preradi poljoprivrednih proizvoda

▪ Grupa 2:

• Intervencije potpore diverzifikacije u poljoprivredi

• Intervencije potpori šumarstvu i

• Intervencije potpori neproizvodnim aktivnostima u poljoprivredi

▪ Grupa 3:

• Intervencije potpori ruralnoj infrastrukturi

▪ Grupa 4:

• Ostale intervencije



HVALA NA POZORNOSTI!

www.poljoprivreda.gov.hr
www.ruralnirazvoj.hr

leader@mps.hr
ivan.ciprijan@mps.hr

01/6408–100

http://www.poljoprivreda.gov.hr/
http://www.ruralnirazvoj.hr/
mailto:leader@mps.hr
mailto:ivan.ciprijan@mps.hr

