
MJERA 16. „SURADNJA” IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA 
REPUBLIKE HRVATSKE 

ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Operacija 16.1.1.  Potpora za osnivanje operativnih skupina 

Zagreb, 26. veljače 2018.

Natalia Kostanjski



NATJEČAJ

I. Natječaj  (20. veljače 2018.)

 Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 1. ožujka 2018. 
godine od 12:00 sati do 3. travnja 2018. godine do 12:00 sati. 

 Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 
1. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 3. travnja 2018. godine do 12:00 sati.



PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

Zahtjev za potporu podnosi se putem 

AGRONET-a

Preduvjet podnošenja Zahtjeva za 

potporu: upis u Evidenciju korisnika 

PRRiR

(korisničko ime i zaporka) 

Vodič za evidenciju korisnika 

potpora u ruralnom razvoju i 

ribarstvu (PDF) 



1. KORAK

UPIS U EVIDENCIJU KORISNIKA

VODIČ ZA UPIS U EVIDENCIJU 

KORISNIKA POTPORA U RURALNOM 

RAZVOJU I RIBARSTVU 

UPIS U EVIDENCIJU KORISNIKA 

POTPORA U RURALNOM RAZVOJU I 

RIBARSTVU U AGRONET-u



REGISTRACIJA U EVIDENCIJI KORISNIKA POTPORA U RURALNOM 
RAZVOJU I RIBARSTVU

Odaberite opciju „OVDJE“ 



REGISTRACIJA U EVIDENCIJI KORISNIKA POTPORA U RURALNOM 
RAZVOJU I RIBARSTVU



REGISTRACIJA U EVIDENCIJI KORISNIKA POTPORA U RURALNOM 
RAZVOJU I RIBARSTVU



2. Korak

PRIJAVA U AGRONET

Podnošenje Zahtjeva za potporu/isplatu

- upis korisničkog imena

- upis lozinke



ODABIR MODULA “RURALNI RAZVOJ”



ODABIR “POTPORA”



ODABIR “NOVI ZAHTJEV”



Postupak dodjele potpore

 uključuje administrativnu kontrolu Zahtjeva za potporu sukladno članku 48. stavak 2.

Provedbene uredbe Komisije (EU) br.809/2014.

 zahtjev za potporu sastoji se od jednog dijela te se administrativno kontrolira kroz jednu fazu

 zaprimanje zahtjeva za potporu

 rangiranje zaprimljenih zahtjeva za potporu

 administrativna kontrola zahtjeva za potporu (provjera uvjeta prihvatljivosti korisnika i

dodjela bodova sukladno kriterijima odabira)



 ocjenjivanje kvalitete projektne ideje operativne skupine i dodjelu dijela bodova sukladno
kriterijima odabira od strane Ocjenjivačkog odbora za prihvatljive zahtjeve za potporu u
administrativnoj kontroli

 ažuriranje rang-liste temeljem zbroja bodova dodijeljenih od strane Ocjenjivačkog odbora
za kvalitetu projektne ideje i bodova dodijeljenih tijekom administrativne kontrole u
Agenciji za plaćanja

 izdavanje Odluke o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu, Odluke o
odbijanju zahtjeva za potporu i/ili Obavijesti o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog
nedostatnosti sredstava

 ugovaranje

Postupak dodjele potpore



POSTUPAK DODJELE POTPORE

Administrativna 
kontrola

Odluka o rezultatu 
admin kontrole ZZP

Odluka o odbijanju 
ZZP

Rok za žalbu

Rok za žalbu

Ugovor o 
financiranju

Odluka 
Povjerenstva

Obavijest o 
odbacivanju ZZP

Prijave iznad crte

zbog nedostatnosti sredstava (ispod crte)



Postupak dodjele potpore

Korisnik podnosi zahtjev za potporu putem AGRONET-a i 

učitava potrebnu dokumentaciju;

Korisnik si sam dodjeljuje bodove

Agencija potvrđuje ili umanjuje (nema mogućnosti 

povećanja bodova);

Prijave za koje ima dovoljno sredstava – Odluka o 

rezultatu administrativne kontrole/ugovor o financiranju;

Obavijest o odbacivanju zbog nedostatnosti sredstava



RANGIRANJE

KRITERIJI 16.1.1 POTPORA ZA OSNIVANJE OPERATIVNIH SKUPINA Bodovi 

1. Broj partnera u operativnoj skupini upisanih u Upisnik poljoprivrednika i/ili Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ) čija je EVPG između 2.000 – 50.000 EUR 30

> 5 30

3 - 5 20

2 10

2.
Raspon partnera operativne skupine - partneri iz istih/različitih područja djelovanja sa različitom vrstom znanja (praktično, znanstveno/ istraživačko, stručno, tehničko, 

organizacijsko)  
20

Operativnu skupinu čine partneri iz 4 različita područja djelovanja 20

Operativnu skupinu čine partneri iz 3 različita područja djelovanja 15

Operativnu skupinu čine partneri iz 2 različita područja djelovanja 10

Operativnu skupinu čine partneri iz istog područja djelovanja 5

3. Projektna ideja jasno opisana i smisleno razvijena 50

Odlično

U potpunosti su identificirani problemi koje bi projekt trebao rješavati, svrha (cilj), rezultati, aktivnosti i potrebni resursi projekta su pravilno identificirani, jasno opisani i

međusobno povezani, identificirani su i opisani svi rizici (unutarnji i vanjski) relevantni za projekt te načini njihovog izbjegavanja/ublažavanja

50

Dobro

Djelomično su identificirani problemi koje bi projekt trebao rješavati, svrha (cilj), rezultati, aktivnosti i potrebni resursi projekta su djelomično identificirani, opisani i

međusobno povezani, djelomično su identificirani i opisani svi rizici (unutarnji i vanjski) relevantni za projekt te načini njihovog izbjegavanja/ublažavanja

20

Nedovoljno*

Problemi koje bi projekt trebao rješavati, svrha (cilj), rezultati, aktivnosti i potrebni resursi projekta nisu pravilno identificirani, jasno opisani i međusobno povezani, nisu

identificirani i opisani svi rizici (unutarnji i vanjski) relevantni za projekt te načini njihovog izbjegavanja/ublažavanja

0

MAKSIMALNI BROJ BODOVA 100

PRAG PROLAZNOSTI 35



OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA KORISNIKE OPERACIJE
(učitava se u AGRONET) 

 Potpisana i ovjerena Potvrda o podnošenju Zahtjeva za potporu 

 Potvrda Porezne uprave za svakog partnera koji je sklopio ugovor o poslovnoj suradnji iz koje

je vidljivo da svaki partner operativne skupine ima podmirene odnosno regulirane financijske

obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske, ne starija od 30 dana na dan

podnošenja Zahtjeva za potporu i ovjerena od strane Porezne uprave (Potvrda porezne uprave

iz koje je razvidno da svaki partner ima podmirene odnosno uređene (regulirane) financijske obveze

prema državnom proračunu Republike Hrvatske obvezna je za sve korisnike. Potvrdu porezne

uprave potrebno je učitati za sve partnere operativne skupine uključujući i za odgovornu osobu

(pravnu osobu) koja podnosi Zahtjev za potporu u ime operativne skupine)

 Projektna ideja (Prilog 7. natječaja) – teme su propisane Prilogom 4. natječaja

 Ugovor o poslovnoj suradnji čiji su sastavni dio Interne procedure operativne skupine



OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA KORISNIKE OPERACIJE
(učitava se u AGRONET) 

 Akt o imenovanju odgovorne osobe za projekt ukoliko osoba ovlaštena za zastupanje

partnera operativne skupine nije osoba odgovorna za projekt

 Dokument o potvrdi obavljanja djelatnosti u okviru tema propisanih natječajem, a u

skladu sa člankom 7. Pravilnika (Ukoliko Partner/i operativne skupine pravna/e osoba/e koja/e

nije/su upisana/e u Upisnik poljoprivrednika i/ili Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ),

učitati Diplomu/e ili svjedodžbu/e ili ugovor/e o radu ili neki drugi dokument iz kojeg je vidljivo da

se bavi/e djelatnostima u okviru tema propisanih natječajem, a u skladu s člankom 7. Pravilnika)

 Izjava* o korištenim potporama male vrijednosti (de minimis potpore) u skladu s člankom

5., stavkom 14. Pravilnika, te Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 (predložak na stranici

www.apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Mjera 16 – Suradnja/Operacija 16.1.1.«)



 Izjava o povezanim osobama (predložak na stranici www.apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Mjera

16 – Suradnja/Operacija 16.1.1.«)

 Popis članova proizvođačke organizacije (predložak na stranici www.apprrr.hr kartica »Ruralni

razvoj/Mjera 16 – Suradnja/Operacija 16.1.1.«)

 Rješenje izdano od strane nadležnog tijela unutar Ministarstva poljoprivrede kao dokaz da
je proizvođačka organizacija priznata

 Popis članova udruge

 Statut udruge

 Ugovor o osnivanju zadruge

 Imenik članova zadruge

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA KORISNIKE OPERACIJE
(učitava se u AGRONET) 



Ugovor o poslovnoj suradnji

 Partneri operativne skupine sklapaju ugovor o poslovnoj suradnji

 mora sadržavati najmanje sljedeće elemente:

- naznaku tipa operacije za koji se podnosi zahtjev za potporu

- naznaku projektne ideje/projekta radi čijeg ostvarenja se sklapa ugovor i

- naznaku odgovorne osobe operativne skupine i ostalih partnera koji čine operativnu
skupinu

- interne procedure i način upravljanja zadacima kojima se osigurava transparentnost u radu
i donošenju odluka te izbjegava sukob interesa

- broj žiro računa odgovorne osobe operativne skupine

 Potpisi ugovornih strana na ugovoru o poslovnoj suradnji moraju biti ovjereni kod javnog
bilježnika



ZAHTJEV ZA ISPLATU

 Korisnik podnosi jedan zahtjeva za isplatu

 Potpora se isplaćuje jednokratno u obliku paušalnog iznosa

 Zahtjeva za isplatu – AGRONET

 Obavezna dokumentacija (PRILOG 5.), način, uvjeti i rokovi podnošenja zahtjeva za isplatu

propisani su natječajem

 Rok za podnošenje zahtjeva za isplatu je 30 dana nakon zaprimanja Odluke o rezultatu

administrativne kontrole u tipu operacije 16.1.2.



 Potvrda Porezne uprave da Odgovorna osoba operativne skupine ima
podmirene/regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

 Potvrda Porezne uprave za sve partnere operativne skupine da imaju
podmirene/regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

 Ako se tijekom administrativne obrade ukaže potreba za dostavom dodatne
dokumentacije, Agencija za plaćanja ima pravo od korisnika zahtijevati dostavu iste u
svrhu dokazivanja usklađenosti operacije sa važećim primjenjivim propisima

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA KORISNIKE OPERACIJE
(učitava se u AGRONET) UZ ZAHTJEV ZA ISPLATU



PRIJAVA PROMJENE ZAHTJEVA ZA POTPORU - ODABIR “NOVI ZAHTJEV”

 Zahtjev za promjenu korisnik može podnijeti najviše 3 puta

 Promjena se može odnositi isključivo samo na promjenu partnera operativne skupine i to

samo u slučaju više sile ili izvanrednih okolnosti

 korisnik je dužan od Agencije za plaćanja tražiti odobrenje promjene partnera operativne

skupine podnošenjem zahtjeva za promjenu



OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA KORISNIKE OPERACIJE
(učitava se u AGRONET) UZ ZAHTJEV ZA PROMJENU

 Potpisana i ovjerena Potvrda o podnošenju Zahtjeva za promjenu

 Potvrda Porezne uprave za svakog partnera koji je sklopio ugovor o poslovnoj suradnji iz

koje je vidljivo da svaki partner operativne skupine ima podmirene odnosno regulirane

financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske, ne starija od 30 dana

na dan podnošenja Zahtjeva za potporu i ovjerena od strane Porezne uprave (Potvrda

porezne uprave iz koje je razvidno da svaki novi partner ima podmirene odnosno uređene

(regulirane) financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske obvezna je za

sve korisnike)

 Ugovor o poslovnoj suradnji



 Dokument o potvrdi obavljanja djelatnosti u okviru tema propisanih natječajem, a u

skladu sa člankom 7. Pravilnika (Ukoliko Partner/i operativne skupine pravna/e osoba/e koja/e

nije/su upisana/e u Upisnik poljoprivrednika i/ili Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ),

učitati Diplomu/e ili svjedodžbu/e ili ugovor/e o radu ili neki drugi dokument iz kojeg je vidljivo da

se bavi/e djelatnostima u okviru tema propisanih natječajem, a u skladu s člankom 7. Pravilnika)

 Popis članova proizvođačke organizacije (predložak na stranici www.apprrr.hr kartica

»Ruralni razvoj/Mjera 16 – Suradnja/Operacija 16.1.1.«)

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA KORISNIKE OPERACIJE
(učitava se u AGRONET) UZ ZAHTJEV ZA PROMJENU



 Rješenje izdano od strane nadležnog tijela unutar Ministarstva poljoprivrede kao dokaz da

je proizvođačka organizacija priznata

 Popis članova udruge

 Statut udruge

 Ugovor o osnivanju zadruge

 Imenik članova zadruge

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA KORISNIKE OPERACIJE
(učitava se u AGRONET) UZ ZAHTJEV ZA PROMJENU



VAŽNO

Dobro pročitati Pravilnik i Natječaj

 Uvijek dobro pročitati pitanje, pojašnjenje ispod pitanja i otvoriti

 Obavezna dokumentacija biti će propisana Natječajem

 Svi uvjeti moraju biti zadovoljeni (prihvatljivosti, kriteriji odabira min. prag bodova) da bi

Zahtjev bio prihvatljiv

 Prije slanja potvrde o podnesenom zahtjevu za potporu provjeriti sadržaj i učitane

dokumente

?



AGENCIJA ZA PLAĆANJA U 
POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I 
RURALNOM RAZVOJU  

Ulica grada Vukovara 269d

10 000 Zagreb

+385 1 6002 700 (centrala) 

+385 1 6002 742 (informiranje)

www.apprrr.hr

info@apprrr.hr


