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stanovnika

68,6% nacionalnog 
teritorija 
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63,8% svih JLS u RH 92% svih JLS u RH



LEADER/CLLD u ruralnom razvoju RH 2014.-2020.
– od 2018. do kraja ožujka 2021.(1)

• 2,83% ukupnog iznosa PRR 2014 - 2020 (67.540.725,00 eura =
513.309.510,00 kn)

• u programskom razdoblju 2014. – 2020. ukupno odabrano 54 LAG-a

• pokrivaju područje od 513 JLS (više od 92% svih JLS)

• obuhvaćaju oko 2,5 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



LEADER/CLLD u ruralnom razvoju RH 2014.-2020.
– od 2018. do kraja ožujka 2021. (2)

• na natječaju za pripremnu pomoć LAG-ovima (otvoren 26. svibnja – 24.
srpnja 2015. godine), LAG-ovima je dodijeljeno 18.301.504,81 kuna, a
isplaćeno 17.084.784,13 kuna

• na natječaju za odabir LAG-ova (otvoren 03. lipnja – 01. srpnja 2016.
godine), 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 + naknadna dodjela 33.199.958 kuna = 386.035.726,16 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



LEADER/CLLD u ruralnom razvoju RH 2014.-2020.
– provedba LAG Natječaja (1)

• 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.),

• modernizaciju i povećanje konkurentnosti PG (TO 4.1.1.),

• potporu mladim poljoprivrednicima (TO 6.1.1.) i za

• razvoj diverzifikacije PG (TO 6.4.1.).



LEADER/CLLD u ruralnom razvoju RH 2014.-2020.
– provedba LAG Natječaja (2)

• do sada objavili 274 natječaja u vrijednosti 427,2 milijuna kuna
(111% sredstava u odnosu na alocirana sredstva za provedbu
projekata)

• od strane LAG-ova odabrano je i proslijeđeno u APPRRR 2029
projekata u iznosu 308,7 milijuna kuna (80% sredstava u odnosu na
alocirana sredstva za provedbu projekata)

• APPRRR je ugovorila/odobrila 1822 projekta u vrijednosti 273
milijuna kuna (69% sredstava u odnosu na alocirana sredstva za
provedbu projekata)

• krajnjim korisnicima je APPRRR isplatila 102,2 milijuna kuna (26%
sredstava u odnosu na alocirana sredstva za provedbu projekata)



LEADER/CLLD u ruralnom razvoju RH 2014.-2020.
– provedba LAG Natječaja (3)

• kroz provedbu projekta koji su odabrani na LAG natječaj planira se
stvaranje 149 radnih mjesta

• Prosjek trajanja razdoblja za podnošenje prijave projekata na LAG
natječaj iznosi oko 41 dan (raspon od 29 do 397 dana)

• Prosječni iznos raspoloživih sredstava po LAG natječaju iznosi 1,3
milijuna kuna (raspon od 0,14 do 6,2 milijuna kuna)

• U 2018. godini je objavljeno 84 LAG natječaja, u 2019. godini 91
LAG natječaj, u 2020. godini 81 LAG natječaj i u 2021. godini 16
LAG natječaja



LEADER/CLLD u ruralnom razvoju (EPFRR) 
– prijelazno razdoblje 2021.-2022. – regulatorni okvir 

• Čl. 4. i 7. UREDBE (EU) 2020/2220 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od
23. prosinca 2020. o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba za
potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i
Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godinama 2021. i
2022. i izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br.
1307/2013 u pogledu sredstava i primjene u godinama 2021. i 2022. te
Uredbe (EU) br. 1308/2013 u pogledu sredstava i raspodjele takve
potpore u godinama 2021. i 2022.

• Članak 4. - Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice

✓Kada je riječ o programima koji su produljeni u skladu s člankom 1. ove
Uredbe, EPFRR-om se mogu podupirati troškovi izgradnje kapaciteta i
pripremne mjere kojima se podupire izrada i buduća provedba strategije
lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice u skladu s novim pravnim okvirom.



LEADER/CLLD u ruralnom razvoju (EPFRR) 
– prijelazno razdoblje 2021.-2022. (1)

▪ 2021. + 2022. - prijelazne godine (dovršetak projekata do 2025.)

→ sadašnje programsko razdoblje se produžuje za još dvije 
godine (produženje i LRS  LAG-ova)

→ stara pravila - nova alokacija

• Prema trenutnim izračunima alokacija za RH za 2021. i 2022.:

RURALNI RAZVOJ 2021. + 2022.

EPFRR – mjere rurala: 597,56 milijuna eura (EU dio)

+ EURI - 201,67 milijuna eura  



LEADER/CLLD u ruralnom razvoju (EPFRR) 
– prijelazno razdoblje 2021.-2022. (2)

Izmjene poslane u EK putem SFC sustava – 19. ožujka 2021.

➢ raspodjela prijelaznih sredstava po mjerama + izmjene pokazatelja

➢ manje izmjene u provedbi M1, M2, M6, M10, M14, M17, M19, M21 i FI raspodjela

➢ M19: alokacija od 5% (povećanje za 100%) i izrada nove LRS u prijelaznom razdoblju (251 mil.
Kuna dodijeljeno LAG-ovima odlukom ministrice 30.03.2021.)

➢ EURI: M4, M6, TO 8.5.1, TO 11.1.1, M14

• LEADER/CLLD – u prijelaznom razdoblju (provedba postojeće LRS i priprema
za novu)
• dovršetak provedbe LRS 2014. – 2020.

dodjela sredstava za prijelazno razdoblje (aneksi ugovora, izmjena LRS)

provedba LAG natječaja u prijelaznom razdoblju

• izrada intervencije za LEADER unutar SP ZPP 2021. – 2027.

konzultacijski proces s LAG-ovima

konzultacijski proces s drugim TDU i APPRRR

• izrada LRS za razdoblje 2023. – 2027.

konzultacijski proces s LAG-ovima (utvrđivanje koncepta LRS)

izrada LRS (predodabir za novo programsko razdoblje)



LAG-ovi SMŽ (19 JLS) – ukupno dodijeljena sredstva za M19 + 
prijelazno razdoblje (2021.-2023.) - za područje županije 

Naziv LAG-a Br. JLS u 
LAG-u na 
području 
SMŽ 

Dodijeljena 
sredstva za 

razdoblje 
2014.-2020. (kn)

Dodijeljena sredstva 
za prijelazno 

razdoblje 
2021.-2022. (kn)

UKUPNO
(kn) 

UNA (cijeli u SMŽ) 5 7.279.797,70 3.819.924,87 11.099.722,57

PETROVA GORA 2 2.911.919,08 1.527.969,95 4.439.889,03

MOSLAVINA 4 (Kutina) 5.015.518,99 2.265.288,26 7.280.807,25

ZELENI TROKUT 3 (Kutina) 5.605.401,91 2.515.150,42 8.120.552,33

ZRINSKA GORA – TUROPOLJE 6 8.130.011,40 4.259.915,49 12.389.926,89

LAG-ovi SMŽ Svih 19 JLS 28.924.649,08 14.388.248,99 43.330.898,07



Hvala svima na odličnoj suradnji u razvoju 
lokalnih zajednica!

Izvori podataka: Ministarstvo poljoprivrede, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, ožujak 2021.


