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Karta LAG-ova u RH

LAG-ovi u RH 2014. – 2020.
•
•
•
•

U programskom razdoblju 2014. – 2020. ukupno je odabrano 54 LAG-a
2,83% ukupnog iznosa PRR 2014 - 2020 (~ 67.540.725,00 €)
pokrivaju područje od 508 JLS (92% svih JLS)
obuhvaćaju oko 2,4 milijuna stanovnika (57% stanovništva RH), prosječno
po LAG-u oko 45.000 stanovnika
• pokrivaju područje oko 51.000 km2 (90% ukupne površine RH), prosječno
po LAG-u oko 945 km2
• U LAG-ovima je zaposleno ukupno 131 djelatnik koji radi na poslovima
provedbe LRS (prosječno 2,4)

Na natječaju za odabir LAG-ova (03.06. – 01.07.2016.) odabranim LAG-ovima
dodijeljeno je 463.050.783,16 kuna, od čega za:
- provedbu projekata iz LRS (TO 19.2.1. - LAG Natječaji) = 352.835.768,16
kuna
- pripremu i provedbu projekata suradnje (TO 19.3.1. i 19.3.2.) =
17.641.788,42 kuna
- animaciju i tekuće troškove (TO 19.4.1.) = 92.573.226,62 kuna

Aktivacija LAG natječaja i APPRRR natječaj za LAG-ove
▪ Aktivacija LAG Natječaja
•
•
•
•
•

TO 6.3.1. – 9.2.2018.
TO 7.4.1. – 29.6.2018.
TO 4.2.1. – 5.12.2018.
TO 4.1.1. – 1.2.2019.
TO 6.1.1. – 11.10.2019.

• APPRRR natječaj za LAG-ove za učitavanje ZZP
•
•
•
•

TO 6.3.1. – 3.8.2018.
TO 7.4.1. – 20.2.2019.
TO 4.2.1. – 2.10.2019.
TO 4.1.1. – 4.10.2019.

LAG Natječaji
▪

LAG-ovi su sa provedbom projekata iz LRS odnosno objavom LAG natječaja započeli u
veljači 2018. i to natječajem za male poljoprivrednike (TO 6.3.1.), a nakon toga je
slijedila objava LAG natječaja za lokalnu infrastrukturu (TO 7.4.1.), preradu
poljoprivrednih proizvoda (TO 4.2.1.) i modernizaciju i povećanje
konkurentnosti PG (TO 4.1.1.)

▪

Do kraja 2019. godine očekuje se i objava LAG natječaja za mlade poljoprivrednike (TO
6.1.1.), a prvoj polovici 2020. za malu šumsku infrastrukturu (TO 8.5.2.) i razvoj
diverzifikacije PG (TO 6.4.1.)

▪

LAG-ovi su do sada objavili 161 natječaja u vrijednosti 264,5 milijuna kuna što
iznosi 75% sredstava koji su predviđeni za provedbu lokalnih razvojnih strategija LAGova odnosno LAG natječaja. Od strane LAG-ova odabrano je i proslijeđeno u Agenciju za
plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 987 projekta u iznosu 137,3
milijuna kuna. APPRRR je odobrila projekte u vrijednosti 76,6 milijuna kuna te je
krajnjim korisnicima isplaćeno 38,6 milijuna kuna (11% sredstava koja su
predviđena za provedbu projekata iz LRS).

LAG Natječaji
▪

LAG Natječaj za TO 6.3.1.
– 54 LAG-ova objavilo 72 LAG natječaja (18 LAG-ova 2x, 36 LAG-ova 1x)
– 109 milijuna kuna je vrijednost objavljenih LAG natječaja
– LAG-ovi su dostavili u APPRRR 729 projekta u vrijednosti od 81,1 milijuna kuna
– APPRRR je isplatila je 38,6 milijuna kuna

▪

LAG Natječaj za TO 7.4.1.
– 47 LAG-ova objavilo 56 LAG natječaja (9 LAG-ova 2x, 38 LAG-ova 1x)
– 112,5 milijuna kuna je vrijednost objavljenih LAG natječaja
– LAG-ovi su dostavili u APPRRR 258 projekta u vrijednosti od 56,2 milijuna kuna

LAG Natječaji
▪

LAG Natječaj za TO 4.1.1.
– 26 LAG-ova objavio 26 LAG natječaj
– 36,2 milijuna kuna je vrijednost objavljenih LAG natječaja

▪

LAG Natječaj za TO 4.2.1.
– 7 LAG-ova objavilo 7 LAG natječaja
– 6,8 milijuna kuna je vrijednost objavljenih LAG natječaja

▪

LAG Natječaj za TO 6.1.1.
– LAG-ovi još nisu objavili LAG natječaj za ovaj TO objavilo 7 LAG natječaja

Projekti suradnje i tekući troškovi/animacija
Za pripremu i provedbu projekata suradnje (TO 19.3.1. i TO 19.3.2.) LAG-ovima je
odobreno 12 projekata u vrijednosti 3 milijuna kuna, a isplaćeno je 0,2 milijun kuna
(1,1% sredstava koja su predviđeni za projekte suradnje).
Za tekuće troškove i animaciju (TO 19.4.1.) LAG-ovima je isplaćeno 44.2 milijun
kuna (48,3% sredstava koja su predviđena za tekuće troškove i animaciju).
Ukupno unutar Mjere 19, APPRRR je isplatila 83,5 milijuna kuna (18% u odnosu na
ukupno ugovorena sredstva unutar Mjere 19).

Multifondovska LRS 2014. – 2020.
•

Na nivou 28 država članica EU za provedbu CLLD je kod odobrenja PRR za programsko
razdoblje 2014. – 2020. predviđeno 9,3 milijarde eura:
•
•
•
•

•
•
•
•

EAFRD - 6,9 milijardi eura = 2513 LAG-ova
EMFF – 514 milijuna eura = 300 FLAG-ova
ERDF – 1,2 milijarde eura = nema podataka o broju LAG-ova
ESF – 673 milijuna eura = nema podataka o broju LAG-ova

Trenutni broj na nivou EU je 2.800 LAG-ova i 298 FLAG-ova
19 država članica EU je dozvolilo provedbu multifondovske LRS (AT, BG, CZ, DE, DK, ES,
FR, GR, HU, IT, LT, LV, PL, PT, SE, SI, SK, UK)
2 države članice nisu isključile mogućnost multifondovske LRS (CY, RO)
7 država nije predvidjelo mogućnost provedbe multifondovske LRS (BE, EE, HR, IE, LU,
MT, NL)

Multifondovska LRS 2014. – 2020.
•

LAG-ovi u EU koji provode multifondovsku LRS (stanje 2018.)
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Razdoblje 2021. – 2027.
•

U tijeku je izrada Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoj nakon 2020.

•

U tijeku su pripremne radnje za izradu Strateškog plana 2021. – 2027.

•

10. listopada 2019. godine između predstavnika MP – MRRFEU - APPRRR održan
sastanak u vezi LEADER-a/CLLD-a za programsko razdoblje 2021. – 2027.

•

LEADER je obvezni dio SP 2021. – 2027. (min. 5% ukupnog proračuna)

•

Prvi krug odabira LAG-ova mora završiti najkasnije jednu godinu nakon što se SP odobri
od strane EK (u slučaju multifondovske LRS, najkasnije jednu godinu nakon što se zadnji
OP koji sudjeluje u provedbi LEADER-a odobri od strane EK)

•

2021. - prijelazna godina (produženje LRS za 2021. godinu)

Prijelazno razdoblje 2021.
▪

krajem listopada objavljen nacrt Prijelazne uredbe
→sadašnje programsko razdoblje se produžuje za još jednu godinu
→ stara pravila - nova alokacija

RURALNI RAZVOJ
• 281.341.503 EUR*

▪

IZRAVNA PLAĆANJA
• 344.340.000 EUR*

rasprava o prijedlogu na razini Vijeća studeni - …

*EU dio
NAPOMENA: Rasprava o VFO još uvijek je u tijeku

Godišnje izvješće o radu LAG-a za 2019.
Promjene u odnosu na obrazac iz 2018:
•

•
•

Opći podaci: dodan podatak za ukupan broj zaposlenih u LAG-u izražen u FTE i ukupan
broj zaposlenih osoba na puno i nepuno radno vrijeme (neodređeno i određeno) koji
rade isključivo na provedbi LRS/M19
Podmjera 19.2 – provedba: dodan podatak za ukupan broj odustalih prijava i ukupno
odustali potpora
Provedba evaluacijskog plana: naglašeno da je potrebno opisati napredak u provedbi
evaluacijskog plana te opisati napredak u ostvarivanju ciljnih vrijednosti pokazatelja u
trenutno važećoj LRS (po TO)

Izmjene obrasca će biti obavljene na www.ruralnirazvoj.hr i www.apprrr.hr

Dostava obrasca UT-u do 15. veljače 2020. (dva primjerka – papirnato i pohranjeno na
CD/DVD/USB) !!!
Uz obrazac nije potrebno dostavljati popratne dokaze (fotografije, potpisne liste, izvješća i
sl.)!

HVALA NA POZORNOSTI!

HVALA NA POZORNOSTI!

www.poljoprivreda.gov.hr
www.ruralnirazvoj.hr
01/6408–100

