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P R O G R A M  R U R A L N O G  R A Z V O J A

Ako imAte 
poljoprivredno 

gospodArstvo koje 
se bAvi isključivo 

poljoprivredom, A 
nemAte registrirAnu 

dopunsku 
djelAtnost, 

rAzmislite o prijAvi 
nA podmjeru 6.2. 

Ako se, pAk, bAvite, 
primjerice, turizmom 

i plAnirAte proširiti 
kApAcitete, podmjerA 

6.4. vAš je izbor

Prema najavama iz Ministarstva 
poljoprivrede, do kraja godi-
ne trebala bi biti raspisana dva 
natječaja za sufinanciranje ulaga-

nja u nepoljoprivredne aktivnosti u rural-
nim područjima. Jedan se natječaj odnosi 
na podmjeru 6.2. – “Potpora ulaganju u 
pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti”, 
a drugi je vezan uz podmjeru 6.4. – “Razvoj 
nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim 
područjima”. Osnovna razlika među njima 
jest ta što je prva namijenjena ulaganjima 
apsolutnih početnika u određenoj nepo-
ljoprivrednoj djelatnosti, dok je podmjera 
6.4. namijenjena razvoju već postojeće. 
Dakle, ako imate poljoprivredno gospodar-
stvo koje se bavi isključivo poljoprivredom, 
nemate registriranu dopunsku djelatnost, 
razmislite o prijavi na podmjeru 6.2. Ako 
se pak bavite, primjerice, turizmom, posao 
vam dobro ide i planirate proširiti kapacite-
te, podmjera 6.4. vaš je izbor.

Što donosi  
podmjera 6.2.
Potencijalni korisnici podmjere 6.2. su sva 
poljoprivredna gospodarstva upisana u 
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Za nepoljoprivredne 
djelatnosti u 

ruralnim područjima

NOVI NATJEČAJI 
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Upisnik poljoprivrednika (ili Upisnik obi-
teljskih poljoprivrednih gospodarstava) 
najmanje jednu godinu prije podnošenja 
zahtjeva za potporu, a koja ne posjeduju 
rješenje/odobrenje od nadležnog tijela za 
obavljanje nepoljoprivredne djelatnosti 
koju žele pokrenuti. Dakle, apsolutni su 
početnici.

Ulagati se može u sljedeće sektore:

→ turizam u ruralnom području,

→ tradicijski obrt, umjetnički obrt, uključu-
jući i obrte za izradu suvenira i rukotvorina,

→ pružanje usluga u ruralnim područjima 
povezanih uz poljoprivredu i/ili šumarstvo,

→ prerada, marketing i izravna prodaja 
proizvoda.

U ovim se sektorima prihvatljivim ulaganji-
ma smatraju:

→ gradnja, rekonstrukcija ili opremanje 
objekata,

→ troškovi kupnje zemljišta i objekata,

→ nabava strojeva, opreme, vozila ili plo-
vila,

→ nabava kratkotrajne imovine, licencija ili 
patenata,

→ aktivnosti vezane uz edukacije i sudjelo-
vanje na sajmovima,

→ promotivne aktivnosti vezane uz projekt,

→ aktivnosti pripreme projektne dokumen-
tacije.

Neki od osnovnih kriterija prihvatljivosti 
koji se odnose na ovu podmjeru kažu kako 
poljoprivredno gospodarstvo mora u tre-
nutku podnošenja zahtjeva za potporu 
imati ekonomsku veličinu (EVPG) od naj-
manje 1000 eura, što je vrijednost koja se 
ostvaruje posjedom oko 0,5 ha maslina, ili 
0,3 ha vinograda, ili 0,12 ha povrća. Kako 
ekonomska veličina čini zbir svih katego-
rija proizvodnje jednog poljoprivrednog 
gospodarstva, ekonomska veličina od 1000 
eura ostvaruje se i kombinacijama poje-

dinih kultura. U tom je slučaju potreb-
no manje od navedenih površina svake 
pojedine kulture. Ovu ekonomsku veličinu 
donijet će i omanje stado od, primjerice, 
devet ovaca ili sedam rasplodnih koza.

Kolika je veličina pojedinog poljoprivred-
nog gospodarstva, možete doznati u 
ispostavama Uprave za stručnu podršku 
u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede 
(bivša Savjetodavna služba).

Drugi važan uvjet na dosadašnjem natje-
čaju bio je da je lokacija ulaganja isključivo 
na području jedinice lokalne samouprave 
u kojoj je registrirano poljoprivredno gos-
podarstvo, no novim će natječajem biti 
omogućeno ulaganje i u jedinici lokalne 
samouprave koja je susjedna onoj u kojoj 
je registrirano poljoprivredno gospodar-
stvo. Ova će odredba zasigurno utjecati na 
povećanje broja korisnika ove mjere.

Intenzitet potpore u ovoj podmjeri izno-
si 100%, odnosno vrijednost potpore je 
50.000 eura po korisniku, fiksno. Dakle, 
nije moguće zatražiti iznos manji od spo-
menutog, odnosno poslovni plan treba 
biti izrađen na vrijednost troškova u mini-
malno tolikom iznosu. Ono što je važno 
jest kako se svaki korisnik spomenute 
podmjere kojemu su dodijeljena sredstva 
mora nastaviti baviti nepoljoprivrednom 
aktivnošću za koju je ostvario potporu, 

Financijski jača  
mjera 6.4.

Ukupna vrijednost potpore 
u mjeri 6.4. kreće se od 
minimalno 3500 do čak 

200.000 eura

najmanje tijekom pet godina od trenutka 
konačne isplate cjelokupne potpore.

Što donosi  
podmjera 6.4. 
Nešto kompleksnija, ali i financijski izdašni-
ja jest podmjera 6.4.

Potencijalni korisnici ove podmjere su 
poljoprivredna gospodarstva – OPG, obrt, 
trgovačko društvo – koja su najmanje godi-
nu dana prije podnošenja zahtjeva za pot-
poru upisana u Upisnik poljoprivrednika 
(ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gos-
podarstava) i Registar poreznih obveznika 
te imaju odobrenje za obavljanje nepo-
ljoprivredne djelatnosti, koja se želi dalje 
razvijati, izdano od nadležnog tijela. Dakle, 
u ovoj podmjeri je bavljenje određenom 
djelatnošću preduvjet prijave.

I ovdje je potrebno zadovoljiti minimal-
nu ekonomsku veličinu poljoprivrednoga 
gospodarstva, koja ovdje iznosi 2000 eura. 
Dakle, okvirno je potrebno imati dvostruko 
veće površine pod kulturama spomenutim 
kod podmjere 6.2. ili njihovu kombinaciju. 
Ovaj će se uvjet steći i već s jednom mliječ-
nom kravom i, na primjer, dvije koze.

Prihvatljivi sektori ulaganja, kao i prihvat-
ljive aktivnosti, isti su kao i u podmjeri 6.2., 
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50.000 eura po 
korisniku

Vrijednost potpore u podmjeri 
6.2. je 50.000 eura po 
korisniku, fiksno. Nije moguće 
zatražiti manji iznos

no ovdje je ukupna vrijednost potpore 
znatno veća. Iznosi 70% od vrijednosti uku-
pno prihvatljivih troškova, a kreće se od 
minimalno 3500 do čak 200.000 eura.

Iako u vrijeme nastanka ovog teksta još 
uvijek nije bio poznat točan termin objave 
natječaja, na temelju iskustva s prethodnih, 
očekuje se kako će biti otvoren najmanje 
dva mjeseca. Sam natječaj iz kojeg će biti 
poznati svi detalji objavljuje se na mrež-
noj stranici Ministarstva poljoprivrede i 
Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribar-
stvu i ruralnom razvoju.

DANI 
POLJOPRIVREDE, 
RIBARSTVA I ŠUMARSTVA
Sv. Martin 
na Muri 

19. / 20. 
prosinca 2019. 

poljoprivreda.gov.hr VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

SUFINANCIRANO SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE
EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ: 

EUROPA ULAŽE U RURALNA PODRUČJA
MJERA TEHNIČKA POMOĆ

SAZNAJTE
Kakva je strateška vizija razvoja 
poljoprivrede i ruralnog prostora?
Kako će digitalizacija državnih usluga 
pomoći poljoprivrednicima?
Kako zaštititi riblji fond i modernizirati 
ribarsku infrastrukturu? 

Hrvatska poljoprivreda nakon 2020.
Financiranje poljoprivrede i ruralnog 
razvoja do 2027.
Zelene tehnologije i pametna sela
Ribarstvo u novom desetljeću

TEMA

ORGANIZATOR:
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
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