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NATJEČAJI ZA PROVEDBU PODMJERE 4.2.

14. veljače 2020. objavljeni natječaji za provedbu:

➢ TOP-a 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”

➢ TOP-a 4.2.2 „Korištenje obnovljivih izvora energije”



RASPOLOŽIVA ALOKACIJA

➢ TOP 4.2.1

300.000.000,00 HRK od čega:

▪ 162.000.000,00 HRK za mikro, mala i srednja poduzeća

▪ 18.000.000,00 HRK za korisnike početnike u rangu mikro,
malih i srednjih poduzeća

▪ 108.000.000,00 HRK za velika poduzeća

▪ 12.000.000,00 HRK za korisnike početnike u rangu velikih
poduzeća

➢ TOP 4.2.2

70.000.000,00 HRK



KORISNICI TOP 4.2.1 (1)

➢ fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda
iz Priloga I. Ugovoru (mikro, mala i srednja poduzeća kako su
definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika
poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe) u
odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili
ne životinjskog porijekla, uključujući početnike ili

➢ fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih
proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (mikro, mala i srednja poduzeća kako su
definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika
poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe), ali su
upisane u Upisnik poljoprivrednika, pod uvjetom da najkasnije u trenutku
podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu
poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima
objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla ili



KORISNICI TOP 4.2.1 (2)

➢ proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim
propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom
da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu
budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I.
Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s
hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla ili

➢ fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (mikro,
mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe
Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana
člankom 2. točkom (26) iste Uredbe) koje ne moraju biti
registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I.
Ugovoru (u slučaju samostalnog ulaganja u marketing
primarnih poljoprivrednih proizvoda)



KORISNICI TOP 4.2.1 (3)

Početnik je korisnik koji u trenutku objave nacrta Natječaja na e-
savjetovanju:

➢ ima registriran objekt za djelatnost prerade koja je predmet
ulaganja u sklopu ovoga Natječaja u odgovarajućim registrima
objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog
porijekla kraće od dvije godine ili

➢ nema registriran objekt

Korisnik početnik koji nema registriran objekt za djelatnost prerade
mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u
trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju kako bi bio
prihvatljiv korisnik u sklopu ovoga Natječaja



UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA TOP 4.2.1 (1)

➢ fizičke i pravne osobe moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih
proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u trenutku objave nacrta Natječaja na e-
savjetovanju u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom
životinjskog ili ne životinjskog porijekla

➢ fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih
proizvoda iz Priloga I. Ugovoru moraju biti upisane u Upisnik
poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja
na e-savjetovanju

➢ proizvođačke organizacije moraju biti priznate sukladno posebnim
propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

➢ u slučaju samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih
proizvoda, korisnici fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik
poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja
na e-savjetovanju



UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA TOP 4.2.1 (2)

➢ objekt za preradu koji je predmet ulaganja mora u trenutku podnošenja
konačnog zahtjeva za isplatu biti registriran za preradu u odgovarajućim
registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog
porijekla

➢ u slučaju samostalnih ulaganja u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje
objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih prerađevina te
laboratorija za vlastite potrebe korisnika, koji su u funkciji djelatnosti
prerade, korisnik mora biti registriran za preradu i mora imati
registriran objekt u kojem se obavlja djelatnost prerade u
odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili
ne životinjskog porijekla u trenutku objave nacrta Natječaja na e-
savjetovanju



UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA TOP 4.2.1 (3)

▪ pravne osobe - najmanje jedna zaposlena osoba prema satima
rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje
odobreno računovodstveno razdoblje izuzev proizvođačkih
organizacija i korisnika koji u trenutku podnošenja zahtjeva za
potporu nisu posjedovali financijske izvještaje koji moraju imati
najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za
potporu

➢ fizičke osobe - nositelj poljoprivrednog
gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju biti upisan u Registar
poreznih obveznika najmanje godinu dana prije objave nacrta
Natječaja na e-savjetovanju te mora/ju plaćati doprinose za
zdravstveno i mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi (izuzev
umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose)



UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA TOP 4.2.1 (4)

▪ korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze
prema državnom proračunu Republike Hrvatske

▪ poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru ovoga
Natječaja

▪ korisnik ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih
6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da
nije u blokadi u trenutku ishođenja BON2/SOL2 obrasca

▪ korisnici koji su obveznici poreza na dobit u prethodnom
razdoblju moraju u skladu s kriterijima i financijskim pokazateljima
iz Priloga 8 ovoga Natječaja ostvariti najmanje 6 bodova, izuzev
proizvođačkih organizacija priznatih u 2019. godini te korisnika koji
u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ne posjeduju financijske
izvještaje



UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA TOP 4.2.1 (5)

▪ korisnik prilikom podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu
mora dokazati stručnu osposobljenost za bavljenje preradom

▪ promjene uvjeta prihvatljivosti korisnika nastale na
strani korisnika nakon objave nacrta natječaja na e-
savjetovanju nisu prihvatljive (članak 8. stavak 5.
Pravilnika)



UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA TOP 4.2.1 (1)

▪ projekt se odnosi na preradu i/ili marketing poljoprivrednih
proizvoda koji su navedeni u Prilogu I. Ugovoru

▪ rezultat proizvodnog procesa mora biti proizvod iz Priloga I.
Ugovoru

❖Uredba (EU) br. 1308/2013

❖Uredba (EU) br. 510/2014

voćni jogurt tjestenina pivo

sladoled čokolada



UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA TOP 4.2.1 (2)

▪ ulaganja u preradu grožđa za proizvodnju vina nisu
prihvatljiva u sklopu tipa operacije 4.2.1, niti u sklopu
ovoga Natječaja, obzirom su ista prihvatljiva u sklopu
mjere Ulaganja iz Nacionalnog programa pomoći
sektoru vina za razdoblje od 2019. - 2023.

▪ ako vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi
više od 200.000,00 kuna korisnik je dužan izraditi poslovni
plan u kojem mora dokazati ekonomsku održivost projekta te
je u obvezi dokazati planirane izvore financiranja projekta



UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA TOP 4.2.1 (3)

➢ korisniku s kojim je sklopljen ugovor o financiranju iz tipa
operacije 4.2.1, a ujedno je podnio i zahtjev za potporu za
prihvatljive materijalne troškove iz tipa operacije 4.2.2
„Korištenje obnovljivih izvora energije“ na istovremeno
otvorenom natječaju, sufinanciranje prihvatljivih materijalnih
troškova iz tipa operacije 4.2.2 bit će odobreno ako zahtjev za
potporu ostvari minimalan broj bodova (prag prolaznosti) u
skladu s kriterijima odabira iz tipa operacije 4.2.2 te se ispune
specifični uvjeti prihvatljivosti za tip operacije 4.2.2



PRIHVATLJIVI TROŠKOVI TOP 4.2.1

➢ prihvatljivi opći troškovi

➢ prihvatljivi nematerijalni troškovi i

➢ prihvatljivi materijalni troškovi



OPĆI TROŠKOVI TOP 4.2.1

➢ troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i

➢ troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na
okoliš/ekološku mrežu i sl.

Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova
projekta, pri čemu su:

a) troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2 % - do
37.500,00 kuna

b) troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2 % - do
75.000,00 kuna i

c) troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga,
elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja
troškova navedenih u točkama a) i b) i gornje granice od 10 % od ukupno
prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo



MATERIJALNI TROŠKOVI TOP 4.2.1

➢ ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje:
▪ objekata za preradu
▪ objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda

(isključujući kušaonice)
▪ objekata za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne

sustave
▪ ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija

➢ gospodarska vozila i poljoprivredni strojevi
▪ ulaganje u kupnju gospodarskih vozila i poljoprivrednih strojeva

(osim samostalnog ulaganja u kupnju gospodarskih vozila s
rashladnim uređajima) prihvatljivo je isključivo u kombinaciji s
nekim od ulaganja u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje objekta

➢ kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% 
vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih 
troškova)



VISINA I INTENZITET POTPORE TOP 4.2.1 (1)

Mikro, mali i srednji korisnici:

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

➢ do 3.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka

➢ do 2.000.000 EUR za ostale sektore i

➢ do 200.000 EUR za korisnike početnike

Veliki korisnici:

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

➢ do 5.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka

➢ do 3.000.000 EUR za ostale sektore i

➢ do 200.000 EUR za korisnike početnike

Intenzitet potpore

➢ najviše 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta



VISINA POTPORE TOP 4.2.1 (2)

➢ vrijednost potpore nije veća od zbroja vrijednosti prometa ostvarenog kroz najviše
tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu

➢ kod korisnika kod kojih je u razdoblju od tri godine koje prethode godini u kojoj je
podnesen zahtjev za potporu godišnji promet smanjen uslijed elementarne
nepogode, vrijednost potpore ne može biti veća od zbroja vrijednosti tri najveća
godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je
podnesen zahtjev za potporu

➢ vrijednost potpore može biti veća od zbroja vrijednosti prometa ostvarenog kroz
najviše tri godine, odnosno tri najveća godišnja prometa u razdoblju od najviše pet
godina u slučaju elementarne nepogode koje prethode godini u kojoj je podnesen
zahtjev za potporu, uz uvjet da korisnik u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu
dostavi obvezujuće pismo namjere banke

➢ uvećanje vrijednosti potpore temeljem obvezujućeg pisma namjere banke
primjenjuje se za korisnike koji posjeduju financijsku dokumentaciju, a čiji je
zbroj vrijednosti prometa ostvarenog kroz najviše tri godine veći od 200.000 EUR

➢ obvezujuće pismo namjere banke mora se odnositi na vrijednost projekta u cijelosti



VISINA POTPORE TOP 4.2.1 (3)

Potporu do najviše 200.000 EUR (bez mogućnosti uvećanja) mogu
ostvariti:

➢ korisnici početnici

➢ korisnici čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode
godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000
EUR

➢ korisnici koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i

➢ korisnici obveznici vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku
dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu



BROJ PROJEKATA PO KORISNIKIU TOP 4.2.1

➢ broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u programskom razdoblju 2014. -
2020. nije ograničen

➢ sljedeći zahtjev za potporu unutar istog tipa operacije korisnik može podnijeti
tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za prethodno odobreni zahtjev
za potporu ili nakon odustajanja od odobrenog zahtjeva za potporu

➢ ako je korisnik koji je u svojstvu nositelja obiteljskog poljoprivrednog
gospodarstva/odgovorne osobe obrta, istovremeno i odgovorna osoba u pravnoj
osobi ili je odgovorna osoba korisnika pravne osobe istovremeno i nositelj
obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva/odgovorna osoba obrta, zahtjev za
potporu može podnijeti samo jedan od navedenih korisnika unutar ovoga Natječaja

➢ isti (jedan) korisnik i/ili njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti
jedan zahtjev za potporu unutar ovoga Natječaja. Povezano ili partnersko poduzeće
može podnijeti zahtjev za potporu na sljedećem natječaju unutar istog tipa
operacije neovisno o statusu provedbe odobrenog projekta drugih povezanih ili
partnerskih poduzeća na prethodnim natječajima



KORISNICI TOP 4.2.2 (1)

➢ fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda
iz Priloga I. Ugovoru (mikro, mala i srednja poduzeća kako su
definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika
poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe) u
odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili
ne životinjskog porijekla, uključujući početnike ili

➢ fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih
proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (mikro, mala i srednja poduzeća kako su
definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika
poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe), ali su
upisane u Upisnik poljoprivrednika, pod uvjetom da najkasnije u trenutku
podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu
poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima
objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla



KORISNICI TOP 4.2.2 (2)

Početnik je korisnik koji u trenutku objave nacrta Natječaja na e-
savjetovanju:

➢ ima registriran objekt u odgovarajućim registrima objekata za
poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla kraće od
dvije godine ili

➢ nema registriran objekt

Korisnik početnik koji nema registriran objekt za djelatnost prerade mora biti
upisan u Upisnik poljoprivrednika kako bi bio prihvatljiv korisnik u sklopu
ovoga Natječaja



UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA TOP 4.2.2 (1)

➢ fizičke i pravne osobe moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih
proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u trenutku objave nacrta Natječaja na e-
savjetovanju u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom
životinjskog ili ne životinjskog porijekla

➢ fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih
proizvoda iz Priloga I. Ugovoru moraju biti upisane u Upisnik
poljoprivrednika

➢ u slučaju da je korisnik fizička ili pravna osoba upisana u Upisnik
poljoprivrednika, objekt za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I.
Ugovoru mora u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu biti
registriran za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u
odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili
ne životinjskog porijekla



UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA TOP 4.2.2 (2)

▪ pravne osobe - najmanje jedna zaposlena osoba prema satima
rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje
odobreno računovodstveno razdoblje izuzev korisnika koji u trenutku
podnošenja zahtjeva za potporu nisu posjedovali financijske
izvještaje koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u
trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

➢ fizičke osobe - nositelj poljoprivrednog
gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju biti upisan u Registar
poreznih obveznika najmanje godinu dana prije objave nacrta
Natječaja na e-savjetovanju te mora/ju plaćati doprinose za
zdravstveno i mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi (izuzev
umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose)



UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA TOP 4.2.2 (3)

▪ korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze
prema državnom proračunu Republike Hrvatske

▪ poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru ovoga
Natječaja

▪ korisnik ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih
6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da
nije u blokadi u trenutku ishođenja BON2/SOL2 obrasca



UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA TOP 4.2.2

▪ projekt se odnosi na preradu poljoprivrednih proizvoda koji su
navedeni u Prilogu I. Ugovoru

▪ ako vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi
više od 200.000,00 kuna korisnik je dužan izraditi poslovni
plan u kojem mora dokazati ekonomsku održivost projekta te
je u obvezi dokazati planirane izvore financiranja projekta



SPECIFIČNI UVJETI PRIHVATLJIVOSTI TOP 4.2.2 (1)

➢ postrojenje za proizvodnju električne i/ili toplinske energije priključuje se na
infrastrukturu poljoprivrednog gospodarstva, iza obračunskog mjernog
mjesta gospodarstva kao korisnika elektroenergetske mreže

➢ proizvedena električna i/ili toplinska energija koristi se za podmirenje
vlastitih potreba gospodarstva za električnom i/ili toplinskom energijom.
Eventualne viškove tijekom proizvodnje električne energije korisnik može
predavati u elektroenergetsku mrežu te preuzimati električnu energiju iz
elektroenergetske mreže sukladno potrebama u razdobljima kada ne proizvodi
dovoljno energije

➢ postrojenje za proizvodnju električne i/ili toplinske energije mora:

➢ imati instaliranu snagu manju ili jednaku priključnoj snazi gospodarstva

➢ imati planiranu godišnju proizvodnju električne i/ili toplinske energije
postrojenja manju ili jednaku godišnjoj potrošnji gospodarstva



SPECIFIČNI UVJETI PRIHVATLJIVOSTI TOP 4.2.2 (2)

➢ godišnja potrošnja gospodarstva je najveća godišnja potrošnja u
zadnjih pet kalendarskih godina ili planirana potrošnja nakon
gradnje i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja poljoprivrednog
gospodarstva, ako je ta planirana potrošnja veća

➢ za proizvodnju električne i/ili toplinske energije iz biomase
prihvatljivo je korištenje silažnog kukuruza, žitarica, usjeva bogatih
škrobom i šećerom dobivenih iz poljoprivredne proizvodnje najviše
do 20 % od ukupno potrebne količine za biomasom na
poljoprivrednom gospodarstvu na godišnjoj razini (ograničenje se ne
odnosi na korištenje žetvenih ostataka i nusproizvoda)



SPECIFIČNI UVJETI PRIHVATLJIVOSTI TOP 4.2.2 (3)

➢ ulaganja u postrojenja za proizvodnju električne energije iz biomase za
vlastite potrebe bit će isključena iz potpore, ako stupanj iskoristivosti
toplinske energije od projektom predviđenog godišnjeg proizvodnog
kapaciteta, odnosno godišnje proizvedene toplinske energije
kogeneracijskog postrojenja bude manji od 50%

➢ za dokazivanje ukupne godišnje energetske učinkovitosti na proizvodnom
postrojenju moraju biti osigurana mjerenja

Proizvedena električna i/ili toplinska energija koristi se za
podmirenje vlastitih potreba gospodarstva za električnom i/ili
toplinskom energijom u svrhu prerade poljoprivrednih proizvoda iz
Priloga I. Ugovoru



PRIHVATLJIVI TROŠKOVI TOP 4.2.2

➢ prihvatljivi opći troškovi

➢ prihvatljivi nematerijalni troškovi i

➢ prihvatljivi materijalni troškovi



OPĆI TROŠKOVI TOP 4.2.2

➢ troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i

➢ troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na
okoliš/ekološku mrežu i sl.

Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova
projekta, pri čemu su:

a) troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2 % - do
37.500,00 kuna

b) troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2 % - do
75.000,00 kuna i

c) troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga,
elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja
troškova navedenih u točkama a) i b) i gornje granice od 10 % od ukupno
prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo



MATERIJALNI TROŠKOVI TOP 4.2.2 

➢ objekti za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju
energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i
infrastrukturom

➢ postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora
(biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona
korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom



VISINA I INTENZITET POTPORE TOP 4.2.2 (1)

Visina potpore

➢ od 15.000 - 1.000.000 EUR

➢ do 200.000 EUR za korisnike početnike

Intenzitet potpore

➢ najviše 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta



VISINA POTPORE TOP 4.2.2 (2)

➢ vrijednost potpore nije veća od zbroja vrijednosti prometa ostvarenog kroz najviše
tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu

➢ kod korisnika kod kojih je u razdoblju od tri godine koje prethode godini u kojoj je
podnesen zahtjev za potporu godišnji promet smanjen uslijed elementarne
nepogode, vrijednost potpore ne može biti veća od zbroja vrijednosti tri najveća
godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je
podnesen zahtjev za potporu

➢ vrijednost potpore može biti veća od zbroja vrijednosti prometa ostvarenog kroz
najviše tri godine, odnosno tri najveća godišnja prometa u razdoblju od najviše pet
godina u slučaju elementarne nepogode koje prethode godini u kojoj je podnesen
zahtjev za potporu, uz uvjet da korisnik u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu
dostavi obvezujuće pismo namjere banke

➢ uvećanje vrijednosti potpore temeljem obvezujućeg pisma namjere banke
primjenjuje se za korisnike koji posjeduju financijsku dokumentaciju, a čiji je
zbroj vrijednosti prometa ostvarenog kroz najviše tri godine veći od 200.000 EUR

➢ obvezujuće pismo namjere banke mora se odnositi na vrijednost projekta u cijelosti



VISINA POTPORE TOP 4.2.2 (3)

Potporu do najviše 200.000 EUR (bez mogućnosti uvećanja) mogu
ostvariti:

➢ korisnici početnici

➢ korisnici čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode
godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000
EUR

➢ korisnici koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i

➢ korisnici obveznici vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku
dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu



BROJ PROJEKATA PO KORISNIKIU TOP 4.2.2

➢ broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u programskom
razdoblju 2014. - 2020. nije ograničen

➢ sljedeći zahtjev za potporu unutar istog tipa operacije
korisnik može podnijeti tek nakon podnošenja konačnog
zahtjeva za isplatu za prethodno odobreni zahtjev za potporu
ili nakon odustajanja od odobrenog zahtjeva za potporu

➢ na ovom Natječaju potporu mogu ostvariti i korisnici koji su
partnerska/povezana poduzeća

➢ jedan (isti korisnik) može podnijeti jedan zahtjev za potporu
unutar ovoga Natječaja



PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

TOP 4.2.1

▪ od 16. ožujka 2020. godine od 12:00 sati do 18. svibnja 2020.
godine do 12:00 sati

TOP 4.2.2

▪ od 16. ožujka 2020. godine od 12:00 sati do 30. lipnja 2020.
godine do 12:00 sati



HVALA NA POZORNOSTI!

www.mps.hr

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