Prilog 1

POSTUPAK DODJELE POTPORE
(Postupak dodjele potpore uključuje vremensko razdoblje od
podnošenja zahtjeva za potporu od strane korisnika do
sklapanja Ugovora o financiranju korisnika s Agencijom s
plaćanja)

Tip operacije 6.2.1.

Primjenjuje li se
navedeni
uvjet/kriterij

Posljedica neispunjavanja propisanog
uvjeta/kriterija

POSTUPAK PROVEDBE PROJEKTA
(OBVEZE KORISNIKA U POSTUPKU PROVEDBE)
(Provedba projekta uključuje vremensko razdoblje od sklapanja Ugovora o
financiranju do konačne isplate sredstava)

Primjenjuje li se
navedeni uvjet/kriterij

Napomena

Posljedica neispunjavanja
propisanog uvjeta/kriterija

EX POST – PETOGODIŠNJE RAZDOBLJE NAKON KONAČNE ISPLATE
SREDSTAVA
(Obveze korisnika 5 godina od konačne isplate sredstava)

Primjenjuje li se
navedeni
uvjet/kriterij

DA/NE

DA/NE

Napomena

Posljedica neispunjavanja
propisanog uvjeta/kriterija

DA/NE

Upisnik

DA

zahtjev se odbija

DA

zahtjev se odbija

DA

povrat sredstava

1.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA
Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u
poljoprivrednika.

DA

zahtjev se odbija

NE

N/P

NE

N/P

2.

Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik
poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave
nacrta Natječaja na e-savjetovanju.
Pravne osobe moraju biti 100% u privatnom ili do 25% u
državnom odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne
samouprave ili Grada Zagreba.

DA

zahtjev se odbija

NE

N/P

NE

N/P

3.

DA

zahtjev se odbija

NE

N/P

NE

N/P

4.

U sektoru ruralnog turizma, sektoru prerade i/ili marketinga i/ili
izravne prodaje proizvoda i sektoru tradicijskih i umjetničkih
obrta korisnik ni njegova povezana poduzeća, kao ni fizičke
osobe u svojstvu nositelja/članova OPG-a, vlasnika obrta,
odgovorne osobe u pravnoj osobi ne smiju biti registrirani u
skladu s nacionalnim zakonodavstvom za nijednu djelatnost
unutar sektora za koji traži potporu, dok u sektoru usluga ne
smiju biti registrirani u skladu s nacionalnim zakonodavstvom
za uslugu za koju traži potporu u trenutku objave nacrta
Natječaja na e-savjetovanju.
Korisnik mora biti registriran u skladu s nacionalnim
zakonodavstvom za djelatnost koja je predmet potpore prilikom
konačne isplate i 5 godina nakon

NE

N/P

DA

zahtjev se odbija

DA

povrat sredstava

5.

Ako je organizacijski oblik korisnika OPG, djelatnost koja je
predmet potpore mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika
kao dopunska djelatnost sukladno Pravilniku o upisniku
obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (Narodne novine,
broj 69/19) prilikom konačne isplate i 5 godina nakon.

NE

N/P

DA

zahtjev se odbija

DA

povrat sredstava

Korisnici u sektoru usluga moraju uspostaviti knjigovodstvo ili
odgovarajuću evidenciju sukladno nacionalnim propisima kako
bi dokazali pružanje usluga trećim stranama

NE

N/P

NE

N/P

DA

povrat sredstava

U slučaju aktivnosti kupovine šumske i poljoprivredne
mehanizacije (uključujući sve samostalne i/ili priključne
uređaje, oruđa i alate za poljoprivredne radove) u sektoru
pružanja usluga korisnik mora u razdoblju od pet godina nakon
datuma konačne isplate imati prosječni godišnji prihod od
usluga u iznosu od najmanje 75.000,00 kuna. Nije dozvoljeno
pružanje usluga među povezanim i partnerskim poduzećima te
među korisnicima koji su nabavili istu mehanizaciju iz tipa
operacije 6.2.1.
Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog
zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom
izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno
razdoblje.

NE

N/P

NE

N/P

DA

povrat sredstava

DA

zahtjev se odbija

DA

zahtjev se odbija

DA

povrat sredstava

6.

7.

8.

9.

Kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog
gospodarstva mora imati obvezu plaćanja doprinosa za
zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji
ne moraju plaćati doprinose) po bilo kojoj osnovi.

DA

zahtjev se odbija

DA

zahtjev se odbija

DA

DA

N/P

NE

N/P

DA

Korisnik se mora baviti djelatnošću za koju je ostvario potporu
najmanje pet godina nakon konačne isplate

NE

N/P

NE

N/P

DA

povrat sredstava

Kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog
gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika
po osnovi samostalne djelatnosti prilikom konačne isplate i 5
godina nakon.

NE

N/P

DA

zahtjev se odbija

DA

povrat sredstava

Korisnik pri podnošenju Zahtjeva za potporu mora dokazati
ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od
najmanje 1.000 eura.

DA

zahtjev se odbija

NE

N/P

NE

N/P

14.

Tijekom provedbe projekta i u razdoblju od pet godina nakon
datuma konačne isplate korisnik ne smije smanjiti ekonomsku
veličinu poljoprivrednog gospodarstva ispod 1.000 eura.

NE

N/P

DA

zahtjev se odbija

DA

povrat sredstava

15.

Korisnici su u rangu mikro ili malog poduzeća na način i pod
uvjetima kako je to propisano Prilogom I Uredbe (EU) br.
702/2014
Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske
obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

DA

zahtjev se odbija

NE

N/P

NE

N/P

DA

zahtjev se odbija

DA

zahtjev se odbija

DA

povrat sredstava

Korisnik pri podnošenju Zahtjeva za potporu 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 BON 2/SOL 2 obrasca.

DA

zahtjev se odbija

NE

N/P

NE

N/P

Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru
ovoga Natječaja.

DA

zahtjev se odbija

DA

zahtjev se odbija

DA

Kod korisnika ne smije biti utvrđeno postojanje sumnje na
prijevaru koju je potvrdilo nadležno tijelo

DA

zahtjev se odbija i isključenje korisnika iz
sudjelovanja u postupku dodjele potpore u
kalendarskoj godini utvrđivanja razloga za
isključenje i u sljedećoj kalendarskoj godini

DA

zahtjev se odbija i isključenje
korisnika iz sudjelovanja u
postupku dodjele potpore u
kalendarskoj godini
utvrđivanja razloga za
isključenje i u sljedećoj
kalendarskoj godini

DA

povrat sredstava i isključenje
korisnika iz sudjelovanja u
postupku dodjele potpore u
kalendarskoj godini utvrđivanja
razloga za isključenje i u
sljedećoj kalendarskoj godini

Korisnik ne smije umjetno stvarati uvjete za ostvarivanje
potpore

DA

zahtjev se odbija i isključenje korisnika iz
sudjelovanja u postupku dodjele potpore u
kalendarskoj godini utvrđivanja razloga za
isključenje i u sljedećoj kalendarskoj godini

DA

zahtjev se odbija i isključenje
korisnika iz sudjelovanja u
postupku dodjele potpore u
kalendarskoj godini
utvrđivanja razloga za
isključenje i u sljedećoj
kalendarskoj godini

DA

povrat sredstava i isključenje
korisnika iz sudjelovanja u
postupku dodjele potpore u
kalendarskoj godini utvrđivanja
razloga za isključenje i u
sljedećoj kalendarskoj godini

Korisnik ne smije davati lažne podatke pri dostavi zahtjeva za
potporu/promjenu, isplatu i dokumentacije

DA

zahtjev se odbija i isključenje korisnika iz
sudjelovanja u postupku dodjele potpore u
kalendarskoj godini utvrđivanja razloga za
isključenje i u sljedećoj kalendarskoj godini

DA

DA

povrat sredstava i isključenje
korisnika iz sudjelovanja u
postupku dodjele potpore u
kalendarskoj godini utvrđivanja
razloga za isključenje i u
sljedećoj kalendarskoj godini

Korisnik se mora pridržavati rokova propisanih Pravilnikom i
ovim Natječajem

DA

zahtjev se odbija

DA

DA

povrat sredstava

23.

zahtjev se odbija i isključenje
korisnika iz sudjelovanja u
postupku dodjele potpore u
kalendarskoj godini
utvrđivanja razloga za
isključenje i u sljedećoj
kalendarskoj godini
financijske korekcije/zahtjev
se odbija

Korisnik mora imati i čuvati originalnu dokumentaciju vezanu
uz sufinancirane troškove

NE

N/P

DA

zahtjev se odbija

DA

povrat sredstava

24.

10.

11.

12.

13.

16.

Projektom korisnik mora očuvati postojeća radna mjesta ili
stvoriti nova radna mjesta najkasnije u periodu unutar 24
mjeseca od datuma podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

povrat sredstava

Korisnik mora ostvarili
najmanje 80% planirane
razine pokazatelja
provedbe projekta po
pitanju doprinosa
stvaranju novih –
zadržavanju postojećih
radnih mjesta.

povrat sredstava

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Korisnik ne smije biti
u stečaju ili
likvidaciji.

Korisnik ne smije biti u
stečaju ili likvidaciji.

povrat sredstava

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Korisnik mora izvršiti zatraženi povrat sredstava odnosno
uredno podmirivati obveze nastale iz zahtjeva za povrat
sredstava dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog
izvora (uključujući iz fondova EU-a), za aktivnosti odnosno
troškove koji nisu izvršeni, osim za neizvršeni zatraženi povrat
iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i
Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi zbog mogućnosti
prijeboja s budućim neizvršenim plaćanjem od strane Agencije
za plaćanja u skladu sa člankom 28. Uredbe (EU) 908/2014

DA

zahtjev se odbija

DA

zahtjev se odbija

DA

povrat sredstava

Korisnik koji je ili u kojem je osoba koja je član upravnog,
upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja,
donošenja odluka ili nadzora toga korisnika ne smije biti
osuđen pravomoćnom presudom po točkama kako je navedeno
u članku 8. stavku 1. Pravilnika

DA

zahtjev se odbija

NE

N/P

NE

N/P

Korisnik mora imati sjedište poljoprivrednog gospodarstva u
jedinici lokalne samouprave u kojoj će se projekt odvijati ili u
susjednoj jedinici lokalne samouprave u trenutku objave nacrta
Natječaja na e-savjetovanju.

DA

zahtjev se odbija

NE

N/P

NE

N/P

U slučaju kada je to zakonska obveza, odnosno korisnik ne
može
registrirati
djelatnost
sukladno
nacionalnom
zakonodavstvu, korisnik je dužan promijeniti organizacijski
oblik i podnijeti Zahtjev za promjenu organizacijskog oblika
nakon sklapanja ugovora o financiranju do podnošenja zahtjeva
za isplatu prve rate, sukladno točki 4 Natječaja.

DA

U slučaju promjene organizacijskog oblika,
korisnik s novim organizacijskim oblikom
mora zadovoljiti propisane uvjete
prihvatljivosti korisnika za taj organizacijski
oblik u trenutku promjene, u protivnom se
zahtjev za promjenu odbija.

NE

N/P

NE

N/P

DA

zahtjev se odbija

NE

N/P

NE

N/P

Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000
stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je
sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj jedinici
lokalne samouprave također u naselju do 5.000 stanovnika.

DA

zahtjev se odbija

DA

zahtjev se odbija

NE

N/P

Korisnik mora izraditi poslovni plan za pokretanje
nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu
u kojem mora dokazati ekonomsku održivost projekta.

DA

zahtjev se odbija

NE

N/P

NE

N/P

Diversificirana djelatnost mora biti u skladu sa strateškim
razvojnim dokumentima jedinice lokalne samouprave odnosno
LAG-ova.
U sektoru turizma u ruralnim područjima ulaganja u
smještajne kapacitete prihvatljiva su samo u naseljima do
5.000 stanovnika unutar jedinica lokalne samouprave koje su
prema indeksu razvijenosti svrstane u skupine od I-VI,
navedenim u Prilogu 7 natječaja.
U sektoru prerade/marketinga i izravne prodaje, izlazni
proizvod mora biti proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I
Ugovora (Prilogu 1 Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog
parlamenta i Vijeća), a marketing se mora odnositi na predmet
prerade.

DA

zahtjev se odbija

NE

N/P

NE

N/P

DA

zahtjev se odbija

NE

N/P

NE

N/P

DA

zahtjev se odbija

NE

N/P

NE

N/P

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA
Projektom se pokreće djelatnost unutar jednog od prihvatljivih
sektora:
a) prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda u
skladu s propisima koji uređuju ovo područje
b) usluge u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji
uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:
-usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim
djelatnostima (isključujući uslugu cestovnog prijevoza tereta za
najamninu ili naknadu)
-usluge u društvenim djelatnostima
-intelektualne usluge
c) tradicijski i umjetnički obrti, u skladu s propisima koji
uređuju ovo područje
d) turizam u ruralnom području, u skladu s propisima koji
uređuju ovo područje, isključujući:
- ugostiteljske objekte iz skupine »Barovi« (izuzev kušaonice,
kleti, konobe i krčme)
- ugostiteljske »Objekte jednostavnih usluga«
- hotele, planinarske domove, lovačke domove, učeničke
domove i studentske domove

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

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

DA

kasnije podnesen zahtjev korisnika koji je u
svojstvu nositelja obiteljskog poljoprivrednog
gospodarstva/odgovorne osobe obrta, a koji je
istovremeno odgovorna osoba u pravnoj osobi
koja je podnijela zahtjev za potporu i obratno
se odbija

NE

N/P

NE

N/P

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.

DA

kasnije podneseni zahtjevi istog korisnika i
njegovih povezanih i/ili partnerskih poduzeća
bit će odbijeni

NE

N/P

NE

N/P

Potpora za tip operacije 6.2.1. može se dodijeliti istom
korisniku samo jednom u cijelom programskom razdoblju
2014. - 2020

DA

zahtjev se odbija

NE

N/P

NE

N/P

DA

zahtjev se odbija

DA

zahtjev se odbija

DA

povrat sredstava

Prihvatljive su aktivnosti:
- građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata)
- opremanje objekata
- kupnja zemljišta/objekata
- kupnja strojeva i opreme
- kupnja jednog gospodarskog vozila najmanje i jednog
plovila u sektoru turizma i pružanja usluga koji će služiti
za obavljanje djelatnosti
- kupnja živih životinja u sektoru turizma
- edukacije vezane za prijavljenu djelatnost
- promotivne aktivnosti vezane uz prijavljenu djelatnost
- izrada projektne dokumentacije (projektno-tehničke
dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata,
usluge stručnjaka za izradu poslovnog plana i
dokumentacije)

DA

aktivnost se isključuje za financiranje

NE

N/P

NE

N/P

Neprihvatljive aktivnosti su:
- rabljena mehanizacija, vozila, plovila, strojevi i oprema
(izuzev opreme/linija za preradu)
- kupovina vozila namijenjena za cestovni prijevoz tereta za
najamninu ili naknadu

DA

aktivnost se isključuje za financiranje

DA

zahtjev se odbija

NE

N/P

Aktivnost mora biti opravdana - korisnik za svaku prikazanu
aktivnost mora opravdati zašto bez te aktivnosti ne bi mogao
pokrenuti djelatnost.

DA

aktivnost se isključuje za financiranje

NE

N/P

NE

N/P

Korisnik mora imati izrađenu dokumentaciju u skladu s
propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo.

DA

aktivnost se isključuje za financiranje

DA

zahtjev se odbija

NE

N/P

Prihvatljive aktivnosti, nakon svođenja na maksimalne iznose
u svrhu pravdanja potpore (ako su aktivnosti prikazane u
iznosima koji su veći od maksimalnih) moraju biti prikazane u
ukupnom iznosu od najmanje koliko je određena visina
potpore.
Maksimalni iznos u svrhu pravdanja potpore:
- za građenje i opremanje objekata propisani su prilogom 8
Natječaja
- za kupnju zemljišta/objekata iznosi 37.000,00 kuna
- za kupnju gospodarskih vozila i plovila iznosi 178.000,00
kuna
- za izradu projektne dokumentacije iznosi 37.000,00 kuna.

DA

zahtjev se odbija

NE

N/P

NE

N/P

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI AKTIVNOSTI
Provođenje aktivnosti ne smije započeti prije podnošenja
Zahtjeva za potporu, osim aktivnosti pripreme projektne
dokumentacije i kupovine zemljišta/objekata koje nisu nastale
prije 1. siječnja 2014. godine.

Korisnik mora dokazati realnost iznosa prikazanih aktivnosti u
skladu s tržišnim cijenama (izuzev aktivnosti za koje su ovim
Natječajem propisani maksimalni iznosi u svrhu pravdanja
potpore).

DA

Agencija za plaćanja zadržava pravo za
provjeru opravdanosti prikazanih iznosa
usporedbom iz dostupnih izvora . U slučaju
kada će biti nemoguće opravdati iznos,
prikazani iznos aktivnosti će se umanjiti na
opravdanu visinu. Ako nakon umanjenja
ukupan iznos prihvatljivih aktivnosti iznosi
manje od visine potpore, zahtjev se odbija.

NE

N/P

NE

N/P

Aktivnosti vezane za fizičku imovinu (aktivnost izgradnje,
rekonstrukcije, opremanja objekata, kupnje zemljišta/objekata,
kupnje strojeva, opreme, vozila i plovila, isključujući izradu
projektne dokumentacije) nakon svođenja na maksimalne
iznose u svrhu pravdanja potpore mora činiti najmanje 70%
ukupne vrijednosti iznosa potpore.

DA

zahtjev se odbija

NE

N/P

NE

N/P

Provedbu aktivnosti korisnik mora započeti u roku od najviše 9
mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju. Edukacije
vezane za prijavljenu djelatnost, promotivne aktivnosti vezane
uz prijavljenu djelatnost, kao ni izrada projektne dokumentacije
ne smatraju se dokazom započete aktivnosti.

NE

N/P

DA

zahtjev se odbija

NE

N/P

Korisnik mora realizirati sve prihvatljive aktivnosti kako je
naveo u zahtjevu za potporu do podnošenja konačnog zahtjeva
za isplatu.

NE

N/P

DA

zahtjev se odbija

NE

N/P

Aktivnost ne smije biti financirana iz drugih javnih izvora
Republike Hrvatske i/ili fondova Europske unije

NE

N/P

DA

zahtjev se odbija

DA

povrat sredstava

Predmet aktivnosti mora biti stavljen u funkciju/uporabu ili biti
spreman za uporabu.

NE

N/P

DA

zahtjev se odbija

DA

Predmet aktivnosti mora biti vidljivo i na propisan način
označen u skladu s Prilogom 6 Natječaja.

NE

N/P

DA

zahtjev se odbija

DA

povrat sredstava

NE

N/P

NE

N/P

DA

povrat sredstava

51.

Gospodarstvo kao poslovni subjekt mora postojati, poslovati i
upotrebljavati aktivnosti u skladu s odobrenom namjenom
tijekom razdoblja od pet godina od datuma konačne isplate
potpore.

NE

N/P

NE

N/P

DA

povrat sredstava

52.

Korisnik ne smije napraviti značajne promjene koje mijenjaju
svrhu, namjenu i vrstu aktivnosti, promijeniti vlasništvo nad
aktivnosti, dati aktivnost u zakup ili najam ili ju premjestiti,
tijekom razdoblja od pet godina od datuma konačne isplate
potpore.

DA

N/P

NE

N/P

NE

N/P

DA

N/P

NE

N/P

DA

DA

N/P

NE

N/P

NE

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

53.

KRITERIJI ODABIRA
Projekt mora ostvariti minimalni broj bodova (prag
prolaznosti) temeljem kriterija odabira u skladu s Prilogom 2
ovoga Natječaja
Kriterij odabira: Projektom se doprinosi očuvanju/stvaranju
novih radnih mjesta

54.

55.

Kriterij odabira: Dužina upisa poljoprivrednog gospodarstva
u Upisnik poljoprivrednika prije podnošenja Zahtjeva za
potporu

korisnik mora
upotrebljavati ulaganje u
skladu s odobrenom
namjenom

Korisnik mora ostvariti i
zadržati najmanje 80%
planirane
razine
pokazatelja
provedbe
projekta po pitanju
doprinosa
stvaranju
novih – zadržavanju
postojećih radnih mjesta
najkasnije u periodu
unutar 24 mjeseca od
datuma
podnošenja
konačnog zahtjeva za
isplatu.

povrat sredstava

povrat sredstava

N/P

Kriterij odabira: Veličina gospodarstva SO (eura)

DA

N/P

DA

Kriterij odabira: Indeks razvijenosti jedinice lokalne
samouprave u kojoj se provode ulaganje

DA

N/P

Kriterij odabira: Projekt ima pozitivan utjecaj okoliš

DA

Kriterij odabira: Projektom se utječe na ranjive skupine
Kriterij odabira: Stručna sprema i radno iskustvo
nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva ili
člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva- nositelja
aktivnosti

zahtjev se odbija

DA

NE

N/P

NE

N/P

N/P

DA

zahtjev se odbija

NE

N/P

DA

N/P

DA

zahtjev se odbija

NE

N/P

DA

N/P

NE

N/P

NE

N/P

Korisnik mora omogućiti obavljanje posjeta ulaganju/kontrole
na terenu.

DA

zahtjev se odbija

DA

zahtjev se odbija

DA

povrat sredstava

Korisnik je u obvezi svakih 6 mjeseci od dana sklapanja
Ugovora o financiranju do podnošenja konačnog zahtjeva za
isplatu popuniti Izvješće o napretku provedbe projekta u
AGRONET-u.

NE

N/P

DA

financijske korekcije

NE

N/P

56.

57.

Korisnik ne smije
smanjiti ekonomsku
veličinu
gospodarstva ispod
donjeg praga SO-a
zadanog za
razred/veličinu
gospodarstva za koju
je ostvario bodove

Korisnik ne smije
smanjiti ekonomsku
veličinu gospodarstva
ispod donjeg praga SO-a
zadanog za
razred/veličinu
gospodarstva za koju je
ostvario bodove

povrat sredstava

58.

59.

60.

OSTALI UVJETI PRIHVATLJIVOSTI

61.

62.

