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Temeljem članka 36. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, br. 118/18. i 42/20.), 

članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 

26/10., 4/13., 6/13., 8/13., 6/14., 2/18. i 10/18. – pročišćeni tekst)  i članka 3. Poslovnika o 

načinu rada župana Međimurske županije  („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 

27/10.) župan donosi  

 

 

PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 

RAZDOBLJE 2021 - 2027 GODINE 

 

 

Predmet programa 
Članak 1. 

(1) Programom potpora poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje 2021-2027. 

godine (u daljnjem tekstu: Program)  uređuju se ciljevi, korisnici, uvjeti i postupci dodjele 

potpora de minimis u poljoprivredi u obliku bespovratnih financijskih sredstava. 

Potpore male vrijednosti 
Članak 2. 

 (1) Ovaj Program predstavlja akt temeljem kojeg se dodjeljuju potpore male vrijednosti 

sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. 

i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom 

sektoru proizvodnje, Uredbi Komisije (EU) 2019/316 o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o 

primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u 

poljoprivrednom sektoru (SL L 51, 22.2.2019.)  i Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013, od 18. 

prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de 

minimis potpore. 

(2) Sukladno Uredbi de minimis 1408/2013., ovaj Program primjenjuje se na potpore 

dodijeljene poduzetnicima u sektoru poljoprivredne proizvodnje, uz iznimku: 

a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na 

tržište, 

b) potpora djelatnostima vezanim uz izvoz, tj. potpora koje su izravno vezane uz 

izvezene količine, potpore za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za 

neke druge tekuće troškove vezane uz izvoznu djelatnost, 

c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda 

(3) Sukladno Uredbi de minimis 1408/2013., ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je 

dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 20.000,00 EUR tijekom razdoblja od 

tri fiskalne godine, te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik potpore ili svrhu 

potpore. 
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 (4) Sukladno Uredbi de minimis 1407/2013. ovaj Program primjenjuje se na potpore koje 

se dodjeljuju poduzetnicima u svim sektorima osim na:  

a) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i 

akvakulture, kako je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 104/2000 ( 1 );  

b) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji 

poljoprivrednih proizvoda;  

c) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na 

tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:  

- ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih 

proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju 

poduzetnici u pitanju;  

- ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na 

primarne proizvođače;  

d) potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno 

potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i 

funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s 

izvoznom djelatnošću;  

e) potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih.  

(5)  Sukladno Uredbi de minimis 1407/2013., ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je 

dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR tijekom razdoblja 

od tri fiskalne godine, te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik potpore ili svrhu 

potpore. 

 (6) Sukladno Uredbi de minimis 1408/2013. i Uredbi de minimis 1407/2013., pod 

pojmom „jedan poduzetnik“ obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od 

sljedećih međusobnih odnosa: 

a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću; 

b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, 

upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća; 

c)  jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema 

ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog 

ugovora tog poduzeća; 

d)  jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u 

skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu 

glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću. 

(7) Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prethodnom stavku u točkama 

od a) do d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim  

poduzetnikom. 

Članak 3. 

(1) Pojmovi korišteni u ovom Programu imaju slijedeće značenje: 

a) „potpora de minimis“ je potpora uređena važećom uredbom Europske unije koja zbog 

svoga iznosa ne narušava ili ne prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja i ne utječe na 
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trgovinu između država članica Europske unije te ne predstavlja državnu potporu iz 

članka 107. stavka 1. UFEU-a 

b) “korisnik potpore“ je svaka fizička ili pravna osoba koja se bavi proizvodnjom i/ili 

preradom i/ili stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda i prerađenih 

poljoprivrednih proizvoda i/ili svaka pravna ili fizička osoba definirana za pojedine 

kategorije potpora, koja prima državnu potporu bez obzira na njezin oblik i namjenu.; 

c)  „MSP“ ili „mikro, mala i srednja poduzeća“ znači poduzetnici koji ispunjavaju 

kriterije utvrđene u prilogu I. Uredbe 702/2014; 

d) „poljoprivredna djelatnost” znači proizvodnja, prerada i stavljanje na tržište 

poljoprivrednih proizvoda 

e) „sektor poljoprivrede“ znači svi poduzetnici koji se bave primarnom poljoprivrednom 

proizvodnjom, preradom ili stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda;  

f) „poljoprivredni proizvodi“ su proizvodi iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije, osim proizvoda ribarstva i akvakulture navedenih u Prilogu I. Uredbe 

(EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o 

zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi 

Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe 

Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28. 12. 2013.); 

g) „primarna poljoprivredna proizvodnja“ znači proizvodnja proizvoda iz tla ili 

stočarstva navedenih u Prilogu I. Uredbe, bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se 

promijenila priroda tih proizvoda; 

h) „prerada poljoprivrednih proizvoda“ znači svako djelovanje na poljoprivredni 

proizvod čiji je rezultat proizvod koji je i sam po sebi poljoprivredni proizvod, osim 

djelatnosti na poljoprivrednim dobrima koje su neophodne za pripremu životinjskih ili 

biljnih proizvoda za prvu prodaju; 

i) „poljoprivredno gospodarstvo“ čine sve proizvodne jedinice na kojima se obavlja 

poljoprivredna djelatnost i kojima upravlja poljoprivrednik; 

j) „poljoprivrednik“ je fizička ili pravna osoba ili skupina fizičkih ili pravnih osoba koja 

obavlja poljoprivrednu djelatnost na području Republike Hrvatske, a obuhvaća 

sljedeće organizacijske oblike: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, samoopskrbno 

poljoprivredno gospodarstvo, obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, 

trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te 

druga pravna osoba; 

k) „član poljoprivrednog kućanstva“ znači fizička ili pravna osoba ili skupina fizičkih ili 

pravnih osoba, neovisno o pravnom statusu skupine i njezinih članova određenog 

nacionalnim zakonodavstvom, osim radnika na poljoprivrednom gospodarstvu; 

l) „poduzetnik u teškoćama“ znači poduzetnik za kojeg vrijedi najmanje jedna od 

slijedećih okolnosti: 

a. u slučaju društva s ograničenom odgovornošću (osim MSP- a koji postoji 

manje od tri godine) ako je više od polovice njegovog upisanog temeljnog 

kapitala izgubljeno zbog prenesenih gubitaka. To se događa kada se 

odbijanjem prenesenih gubitaka od pričuva (i svih drugih elemenata koji se 

općenito smatraju dijelom vlastitog kapitala društva) dobije negativan 
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kumulativni iznos koji premašuje polovicu upisanog temeljnog kapitala. Za 

potrebe ove odredbe „društvo s ograničenom odgovornošću“ odnosi se 

posebno na dvije vrste društava navedene u Prilogu I. Direktivi 2013/34/EU 

Europskog parlamenta i Vijeća, a „vlasnički kapital“ obuhvaća, prema potrebi, 

sve premije na emitirane dionice; 

b. u slučaju društva u kojem najmanje nekoliko članova snosi neograničenu 

odgovornost za dug društva (osim MSP- a koji postoji manje od tri godine), 

ako je više od polovice njegova kapitala navedenog u financijskom izvještaju 

društva izgubljeno zbog prenesenih gubitaka. Za potrebe ove odredbe „društvo 

kojem najmanje nekoliko članova snosi neograničenu odgovornost za dug 

društva“ odnosi se posebno na vrste društva navedene u Prilogu II. Direktivi 

2013/34EU 

c. ako se nad poduzetnikom provodi cjelokupni stečajni postupak ili on ispunjava 

kriterije u skladu s nacionalnim pravom da se nad njim provode cjelokupni 

stečajni postupak na zahtjev vjerovnika; 

d. ako je poduzetnik primio potporu za sanaciju, a još nije nadoknadio zajam ili 

okončao jamstvo ili je primio potporu za restrukturiranje, a još je podložan 

planu restrukturiranja; 

e. u slučaju poduzetnika koji nije MSP, ako je tijekom zadnje dvije godine: 

1. omjer knjigovodstvenog duga i kapitala poduzetnika bio veći 

od 7,5 i. 

2.  EBITDA koeficijent pokrića kamata poduzetnika bio niži od 

1,0; 

m) „datum dodjele potpore“ datum koji je na temelju primjenjivog nacionalnog prava 

korisniku dodijeljeno zakonsko pravo primanje potpore; 

 

Ciljevi potpore i područje primjene 

Članak 4. 

( 1) Temeljem ovog Programa Županija dodjeljuje potpore s ciljem razvoja poljoprivrede i 

unaprjeđenja ruralnog prostora, poticanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede, razvoja 

ruralnog prostora, kao ostvarenje drugih ciljeva koji su utvrđeni poljoprivrednom politikom 

Republike Hrvatske. 

(2)  Program obuhvaća slijedeće mjere: 

MJERA 1. POTPORA ZA EKOLOŠKU POLJOPRIVREDU 

MJERA 2. POTPORA ZA SUFINANCIRANJE KONTROLE PLODNOSTI TLA 

MJERA 3. POTPORA ZA PODIZANJE TRAJNIH NASADA 

MJERA 4. POTPORA ZA NABAVU I POSTAVLJANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU  

VIŠEGODIŠNJIH NASADA OD TUČE 

MJERA 5. POTPORA ZA NABAVA I ZADRŽAVANJE UZGOJNO VALJANIH GRLA 

  Podmjera 5.1. Nabava i zadržavanje uzgojno valjanih nerastova i nazimica  

  Podmjera 5.2. Nabava uzgojno valjanih jarčeva i jarica 
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MJERA 6. POTPORA ZA OKRUPNJAVANJE I POVEĆANJE POSJEDA 

POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA POLJOPRIVREDNIM 

GOSPODARSTVIMA 

MJERA 7. POTPORA ZA ULAGANJA U PRERADU POLJOPRIVREDNIH 

PROIZVODA  

MJERA 8. POTPORE ZA ULAGANJE U PRIMARNU POLJOPRIVREDNOJ 

PROIZVODNJI 

  Podmjera 8.1. Kupnja, građenje i opremanje plastenika i staklenika 

Podmjera8.2. Izgradnja/adaptacija gospodarskih zgrada za primarnu polj. 

proizvodnju 

Podmjera8.3.Kupnja mehanizacije i opreme za obavljanje vlastite polj. 

proizvodnje 

MJERA 9. POTPORA ZA EDUKACIJU I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE 

POLJOPRIVREDNIKA 

MJERA 10. POTPORA ZA PROMOCIJU I PRODAJU POLJOPRIVREDNIH 

PROIZVODA PROIZVEDENIH NA POLJOPRIVREDNOM 

GOSPODARSTVU 

Podmjera10.1.Organizacija i sudjelovanje na sajmovima, izložbama i 

manifestacijama koje su od značaja za razvoj poljoprivredne 

proizvodnje, autohtonih proizvoda, očuvanje tradicije i kulturne 

baštine, a koja imaju za cilj promoviranje i prodaju 

poljoprivrednih proizvoda 

 Podmjera 10.2. Ulaganje u promotivne i marketinške aktivnosti polj. 

gospodarstva 

  Podmjera 10.3.Direktna prodaju poljoprivrednih proizvoda putem interneta 

Podmjera10.4. Izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda na tržnicama 

MJERA 11. POTPORA ZA STVARANJE ROBNE MARKE I SUDJELOVANJE U 

PROGRAMIMA KVALITETE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA 

MJERA 12. POTPORA ZA ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE U POLJOPRIVREDI 

 

(3) Mjere potpore pod točkama od 1. do 6., 8. i 9. su potpore male vrijednosti u 

poljoprivrednom sektoru i usklađene su s Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. 

prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na 

potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru proizvodnje i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 

(SL L 51, 22.2.2019.), uz iznimku navedenu u članku 2. stavak 2. Programa. 

(4) Mjere potpore pod točkama od 7., 10., 11. i 12. su potpore male vrijednosti u 

poljoprivrednom sektoru i usklađene su s Uredbom Komisije (EZ) br. 1407/2013 od 18. 

prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske (SL L 

352/1, 18.prosinac 2013.) i dodjeljuju se korisnicima u svim sektorima uz iznimku navedenu 

u članku 2. stavak 5. Programa. 
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Kriteriji i mjerila za potpore 

Članak 5. 

1) MJERA 1. POTPORA ZA EKOLOŠKU POLJOPRIVREDU 

 Korisnici potpore su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik subjekata u 

ekološkoj proizvodnji koji  vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnog 

razvoja.  

 Cilj potpore je povećanje poljoprivrednih površina pod ekološkom proizvodnjom. 

 Potpora za ekološku poljoprivredu dodijeliti će se za troškove stručnog nadzora i 

sustava ocjenjivanja suglasnosti u ekološkoj proizvodnji, poljoprivrednom gospodarstvu koje 

ima zapisnik o obavljenom stručnom nadzoru i potvrdnicu o sukladnosti s  propisanim 

temeljnim zahtjevima za ekološku proizvodnju, u visini stvarnih troškova stručnog nadzora i 

sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji u tekućoj godini.  

 Iznos potpore iznosi 100% troškova, a najviše do 5.000,00 kuna ukupnih troškova po 

korisniku godišnje. 

 

2) MJERA 2. POTPORA ZA SUFINANCIRANJE KONTROLE PLODNOSTI 

TLA 

 Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima na području Međimurske 

županije provodit će se u suradnji s jedinicama lokalne samouprave. 

 Cilj potpore je poboljšanje strukture obradivih površina i osiguranje profitabilnije 

poljoprivredne proizvodnje. 

 Potpora se dodjeljuje za subvencioniranje dijela troškova uzimanja uzoraka na terenu, 

dostavu istih na laboratorijsku analizu, interpretaciju rezultata, ustrojavanje baze podataka o 

stanju plodnosti tla i izdavanje preporuke za gnojidbu.  

 Županija će sufinancira troškove po korisniku u maksimalnom iznosu do 40% 

dokumentiranih prihvatljivih troškova. Maksimalni iznos potpore određen je Odlukom svake 

jedinice lokalne samouprave koja sa županijom sklopi sporazum o provođenju kontrole 

plodnosti tla na svojem području. 

 

3) MJERA 3. POTPORA ZA PODIZANJE I OBNOVU TRAJNIH NASADA 

 Potpore za podizanje i obnovu trajnih nasada odobrit će se za nabavu certificiranog  

sadnog materijala  za sadnice jabuke, kruške, šljive, breskve, trešnje, lješnjaka, kupine, 

borovnice i nove vrste kao što su aronija, goji bobice i sl. i visokokvalitetne lozne cijepove 

preporučenih sorti za Podregiju Zagorje-Međimurje. 

 Cilj potpore je povećanje  i obnova površina pod trajnim nasadima. 

 Potpora za nabavu sadnica i loznih cijepova dodjeljuje se visini do 50% od 

dokumentiranih troškova.  

 Najviši iznos potpore po korisniku može iznositi 15.000,00 kuna godišnje. 

 

4) MJERA 4. POTPORA ZA NABAVU I POSTAVLJANJE SUSTAVA ZA 

ZAŠTITU VIŠEGODIŠNJIH NASADA OD TUČE 
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Potpora za nabavu i postavljanje mreža za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče odobrit 

će se onom poljoprivrednom gospodarstvu koje je u tekućoj godini nabavilo i postavilo 

mrežu za zaštitu višegodišnjeg nasada od tuče.  

Cilj potpore je smanjenje šteta nastalih od tuče i da postavljanje sustava za zaštitu od 

tuče postane redovita tehnološka mjera pri podizanju višegodišnjih nasada.  

Prihvatljivi troškovi su materijal i elementi za postavljanje sustava za zaštitu 

višegodišnjih nasada od tuče.  

Potpora se dodjeljuje u iznosu od 70% dokumentiranih prihvatljivih troškova. 

Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 40.000,00 kuna godišnje. 

 

5) MJERA 5. POTPORA ZA NABAVU I ZADRŽAVANJE UZGOJNO 

VALJANIH GRLA 

Potpora za nabavu i zadržavanje uzgojno valjanih grla odobrava se za: 

Podmjera 5.1. Nabavu i zadržavanje uzgojno valjanih nerastova i nazimica  

Potpora se dodjeljuje za nabavu uzgojno valjanih nerastova i nazimica, odnosno za 

zadržavanje uzgojno valjanih nerastova i nazimica iz vlastitog uzgoja, poljoprivrednim 

gospodarstvima koja se bave svinjogojstvom i upisani su u Upisnik uzgajivača uzgojno 

valjanih životinja.  

 Cilj potpore je poboljšanje genetske osnove uzgojnih životinja, što će se odraziti na 

povećanje proizvodnih sposobnosti i povećanje ekonomičnosti svinjogojske proizvodnje. 

 Potpora za nabavu nerastova i nazimica dodjeljuje se u iznosu od 80% od nabavne 

cijene,  a potpora za zadržavanje uzgojno valjanih nerastova i nazimica 700,00 kuna po grlu, 

uz obvezu uzgoja i držanja najmanje tri godine.  

 Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 15.000,00 kn godišnje. 

Podmjera5.2. Nabavu uzgojno valjanih jarčeva i jarica 

 Potpora se dodjeljuje za nabavu uzgojno valjanih jarčeva i jarica  poljoprivrednim 

gospodarstvima koja se bave kozarstvom – proizvodnja mlijeka i upisani su u Upisnik 

uzgajivača uzgojno valjanih životinja i  Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.  

 Cilj potpore je poboljšanje genetske osnove uzgojno valjanih životinja, glede 

unapređenja povećanja proizvodnih sposobnosti i ekonomičnosti proizvodnje mlijeka u 

kozarstvu. 

 Najviši iznos potpore po korisniku za nabavku jarčeva iznosi  50% od nabavne cijene, 

a najviše 1.000,00 kuna. Najviši iznos potpore po korisniku za nabavku jarica iznosi  50% od 

nabavne cijene, a najviše 700,00 kuna. Korisnik potpore dužan je grlo držati u uzgoju 

najmanje tri godine, odnosno zadržati obujam postojeće proizvodnje nadomještanjem grla 

kupovinom ili iz vlastitog uzgoja. 

 Najviši iznos potpore po korisniku iznosi  8.000,00 kuna godišnje. 

 

6) MJERA 6. POTPORA ZA OKRUPNJAVANJE I POVEĆANJE POSJEDA 

POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA POLJOPRIVREDNIM 

GOSPODARSTVIMA  

 Potpora se dodjeljuje poljoprivrednom gospodarstvu za kupnju ili zamjenu 

poljoprivrednog zemljišta, radi okrupnjavanja postojećih parcela i povećanja ukupnih 

poljoprivrednih površina na poljoprivrednom gospodarstvu. 
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Cilj potpore je uređenje poljoprivrednog zemljišta i okrupnjavanje poljoprivrednih 

površina namijenjenih za primarnu poljoprivrednu proizvodnju.  

 Iznos potpore je 2.000,00 kn/ha za kupljeno ili zamijenjeno poljoprivredno zemljište, 

radi povećanja poljoprivrednog posjeda, odnosno 3.500,00 kn/ha ako je kupljeno ili 

zamijenjeno susjedno zemljište koje graniči s vlastitom parcelom, radi okrupnjavanja 

parcele. Iznos potpore se izračunava razmjerno površini kupljenog ili zamijenjenog 

poljoprivrednog zemljišta.  

Potpora će se dodijeliti za kupljeno ili zamijenjeno zemljište čiji su vlasnički odnosi 

uređeni ili je za iste pokrenut postupak uređenja. 

 Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 20.000,00 kn godišnje. 

 

7) MJERA 7. POTPORA ZA ULAGANJE U PRERADU POLJOPRIVREDNIH 

PROIZVODA  

 Potpora se dodjeljuje poljoprivrednom gospodarstvu za građenje ili adaptaciju 

gospodarskih objekata i za opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda. 

 Cilj potpore je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne 

proizvodnje kroz ulaganje u preradu i razvoj poljoprivrednih proizvoda. 

  Prihvatljivi troškovi su troškovi nabave građevinskog materijala i troškovi izvršenih 

radova u izgradnji ili adaptaciji objekata ili prostora za preradu poljoprivrednih proizvoda i 

troškovi za nabavu strojeva i opreme za pakiranje, sušenje, zamrzavanje i preradu 

poljoprivrednih proizvoda. 

 Korisnici potpore su poljoprivredna gospodarstva koja obavljaju poljoprivrednu 

djelatnost prerade poljoprivrednih proizvoda, te su upisani u Upisnik poljoprivrednih 

gospodarstva. Potpora će se dodjeljivati za objekte, odnosno prostore koji su u vlasništvu 

poljoprivrednog gospodarstva koje traži potporu. 

 Iznos potpore  je 80% od ukupno prihvatljivih troškova, a najviše do 20.000,00 kuna 

godišnje. 

 

8) MJERA 8. POTPORE ZA ULAGANJE U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU 

PROIZVODNJU 

 Potpora se dodjeljuje za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva povezana s 

primarnom poljoprivrednom proizvodnjom.  

 Cilj potpore je poboljšanje ukupnih rezultata i održivosti poljoprivrednoga 

gospodarstva, osobito smanjenjem troškova proizvodnje ili poboljšanjem  proizvodnje, te 

povećanje proizvodnih površina pod plastenikom/odnosno staklenikom. 

 Korisnici ove potpore su poljoprivredna gospodarstva koja obavljaju poljoprivrednu 

djelatnost primarne poljoprivredne proizvodnje, te su upisani u Upisnik poljoprivrednih 

gospodarstava. Potpora će se dodjeljivati za objekte, odnosno prostore koji su u vlasništvu 

poljoprivrednog gospodarstva koje traži potporu. 

 Iznos potpore je do 80% ukupno prihvatljivih troškova, a najviše do 20.000,00 kuna 

godišnje. 

 Potporom su obuhvaćeni sljedeći prihvatljivi troškovi: 

 Podmjera 8.1. Troškovi kupnje, građenja i opremanja plastenika i staklenika za 

uzgoj jednogodišnjeg, višegodišnjeg bilja, sjemena, sadnog materijala i objekata za uzgoj 
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gljiva (oprema za staklenike, plastenike, tunele i objekte za uzgoj gljiva, oprema i uređaji za 

navodnjavanje i gnojidbu, oprema za dopunsko osvjetljenje i zasjenjivanje, oprema i uređaji 

za pripremu tla prije sjetve i sadnje i supstrata (miješanje supstrata, punjenje posuda 

supstratom i dr.), oprema i uređaji za sjetvu, sadnju i postavljanje/uklanjanje niskih tunela, 

malčfolija, agrotekstila te sustava navodnjavanja kapanjem, oprema i uređaji za zaštitu bilja i 

sterilizaciju tla i supstrata, oprema za berbu/žetvu u zaštićenim prostorima, oprema za pranje, 

etiketiranje, pakiranje lončanica, oprema za sterilizaciju, oprema i uređaji za pogone za 

grijanje, agregati za proizvodnju električne energije, kao i ostala oprema potrebna za 

opremanje staklenika, plastenika i objekata za uzgoj gljiva).  

 Minimalna površina prihvatljiva za potporu iznosi 0,05 ha za površine zaštićenih 

prostora. 

 Podmjera 8.2.Troškovi izgradnje ili adaptacija gospodarskih zgrada za primarnu 

poljoprivrednu proizvodnju na poljoprivrednom gospodarstvu. Prihvatljivi troškovi su 

troškovi nabave građevinskog materijala i troškovi izvršenih radova u izgradnji ili adaptaciji 

gospodarskih zgrada. 

 Podmjera 8.3. Troškovi kupnje mehanizacije i opreme za obavljanje vlastite 

poljoprivredne proizvodnje ( traktor, oprema za osnovnu i dopunsku obradu tla, oprema za 

sjetvu i sadnju, oprema za košnju,  oprema za zaštitu bilja, oprema za žetvu i berbu, oprema 

za transport, atomizer, ostala nespomenuta oprema). Financirati će se troškovi kupnje nove 

ili rabljene mehanizacije i opreme kod ovlaštenog zastupnika ili distributera 

poljoprivrednom mehanizacijom i opremom.  

 

9) MJERA 9. POTPORA ZA EDUKACIJU I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE 

POLJOPRIVREDNIKA 

 Potpora za edukaciju i stručno osposobljavanje poljoprivrednika odnosi se na 

pohađanje tečajeva i seminara potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom 

na poljoprivrednom gospodarstvu, stručno osposobljavanje po posebnim programima, te 

zakonski obvezno stručno osposobljavanje vezano uz poljoprivrednu proizvodnju. Potpora će 

se odobriti jednom članu poljoprivrednog gospodarstva u tekućoj godini.  

 Cilj potpore je jačanje i nadogradnja već formalno stečenog znanja, obrazovanja i 

vještina. Uz zahtjev za potporu obavezno se prilaže svjedodžba ovlaštene ustanove. 

 Maksimalni iznos potpore po korisniku je do 100 % dokumentiranih troškova, a 

najviše do 1.000,00 kuna godišnje.  

10) MJERA 10. POTPORA ZA PROMOCIJU I PRODAJU POLJOPRIVREDNIH 

PROIZVODA PROIZVEDENIH NA POLJOPRIVREDNOM 

GOSPODARSTVU 

 Potpora se dodjeljuje u cilju promoviranja poljoprivrednih proizvoda s područja 

županije, povećanja kvalitete i konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda na domaćem i 

inozemnom tržištu, promicanja Međimurske županije kroz organizaciju nastupa na 

sajmovima i manifestacijama, te olakšanja malim poljoprivrednim proizvođačima pristup 

tržištu i distribuciju njihovih proizvoda na tržištu. Prednost imaju autohtoni proizvodi 

Međimurske županije. 
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 Potpora promociji i prodaji poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na 

poljoprivrednom gospodarstvu odobrava se za: 

 Podmjera 10.1. Organizaciju i sudjelovanje na sajmovima, izložbama i 

manifestacijama koje su od značaja za razvoj poljoprivredne proizvodnje, autohtonih 

proizvoda, očuvanje tradicije i kulturne baštine, a koja imaju za cilj promoviranje i prodaju 

poljoprivrednih proizvoda 

Prihvatljivi troškovi su troškovi zakupa i uređenja izložbenog prostora, troškovi 

transporta izložaka, kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog, izrada promidžbenih materijala 

direktno vezanih uz nastup na sajmu ili izložbi za koju se traži potpora, putni troškovi i drugi 

opravdani  troškovi koji su u neposrednoj vezi s organizacijom i sudjelovanjem na 

sajmovima, izložbama i manifestacijama.  

Organizatorima zajedničkog nastupa mogu se odobriti potpore u visini do 100% 

dokumentiranih prihvatljivih troškova,  a najviše do 20.000,00 kuna. Jedan organizator 

zajedničkog nastupa može dobiti najviše dvije potpore godišnje.  

Pojedinačnim podnosiocima zahtjeva potpora će se odobriti najviše do 100% 

dokumentiranih prihvatljivih troškova, odnosno najviše do 3.000,00 kuna godišnje. Potpora 

se neće odobriti pojedinačnim podnosiocima za samostalni nastup, ako isti mogu sudjelovati 

u zajednički organiziranom nastupu na istom događanju, za koji je organizatoru zajedničkog 

nastupa odobrena potpora od strane županije. 

Podmjera 10.2. Ulaganje u promotivne i marketinške aktivnosti poljoprivrednog 

gospodarstva  

Prihvatljivi troškovi su troškovi izrade promotivnih tiskanih materijala (prospekata, 

brošura, letaka…) koji promoviraju poljoprivredno gospodarstvo i njihove proizvode, 

troškovi oglašavanja u medijima (radio, tv, internet, društvene mreže), troškovi izrade i 

redizajna web stranica.  

Potpora se odobrava u visini do 100% dokumentiranih prihvatljivih troškova, a 

najviše do 2.000,00 kuna godišnje.  

Podmjera 10.3. Direktnu prodaju poljoprivrednih proizvoda putem interneta 

Prihvatljivi troškovi su troškovi korištenja servisa internet prodaje za prodaju vlastitih 

poljoprivrednih proizvoda.  

Potpora se odobrava u visini do 100% dokumentiranih prihvatljivih troškova, a 

najviše do 1.000,00 kuna godišnje.  

Podmjera 10.4. Izravnu prodaju poljoprivrednih proizvoda na tržnicama 

Prihvatljivi troškovi su troškovi zakupa prostora/štanda za prodaju za prodaju  

poljoprivrednih proizvoda na tržnicama na području Međimurske županije.  

Potpora se odobrava u visini 50% ukupno prihvatljivih troškova, do maksimalnog 

iznosa od 5.000,00 kuna po pojedinom korisniku. 

 

11) MJERA 11. POTPORA ZA STVARANJE ROBNE MARKE I 

SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA KVALITETE POLJOPRIVREDNIH 

PROIZVODA 

 Potpora će se dodijeliti poljoprivrednom gospodarstvu koje pokreće postupak 

stvaranja i zaštite robne marke poljoprivrednog proizvoda proizvedenog  na području 

Međimurske županije.  
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 Cilj potpore je zaštita i razvoj tradicionalnih proizvoda kako bi se očuvala tradicija, 

povećao dohodak poljoprivrednih proizvođača i potaknuo razvoj ruralnih područja, jačanje 

povjerenja kupaca u kvalitetu i zdravstvenu ispravnost poljoprivrednih proizvoda, smanjenje 

negativnog utjecaja konvencionalne poljoprivredne proizvodnje na okoliš, stvaranje opće 

prihvaćene norme dobre poljoprivredne prakse, dokumentirane na način da je prikladna za 

provedbu procesa certifikacije prema međunarodno prihvaćenim procedurama. 

 Prihvatljivi troškovi su troškovi istraživanja tržišta, idejnog stvaranja i oblikovanja 

proizvoda, izrade zahtjeva za priznavanje programa kvalitete, troškovi izrade pečata, te 

utvrđivanje postojeće razine kvalitete poljoprivrednih proizvoda.  

 Iznos potpore iznosi do 90% dokumentiranih prihvatljivih troškova, a najviše 

10.000,00 kuna godišnje. 

12) MJERA 12. POTPORA ZA ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE U 

POLJOPRIVREDI 

 Potpora se dodjeljuje pravnim osobama registriranim za znanstvene, odnosno 

istraživačke radove. 

 Potpora se odobrava za istraživačke projekte koji se provode na području Međimurske 

županije, a odnose se na istraživanje i razvoj u sektoru poljoprivrede posebno povezana uz 

tržište i marketing u poljoprivredi, te istraživanja vezana uz navodnjavanje, stočarsku 

proizvodnju i proizvodnju i zaštitu voća i povrća.  

 Cilj potpore je financiranje razvojnih i primijenjenih istraživanja u poljoprivredi i 

ruralnim područjima, kako bi se  povećala dohodovnosti i konkurentnosti poljoprivrednih 

proizvođača. 

 Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u pripremi i provedbi istraživačkog projekta 

primjenjivog na poljoprivrednim gospodarstvima, a odnose se na rad istraživača,troškove 

instrumenata i opreme koja se upotrebljava za istraživački projekt, kao i drugi materijalni 

troškovi koji su nastali vezano uz istraživački projekt.  

 Potpora se dodjeljuje u iznosu od 30% od ukupne vrijednosti projekta, a najviše do 

20.000,00 kuna godišnje. 

 

Zbrajanje potpora male vrijednosti 
Članak 6. 

(1) Potpore male vrijednosti dodijeljene po ovom Programu mogu se zbrajati s bilo kojom 

drugom državnom potporom/potporom male vrijednosti, pod uvjetom da se dotične mjere 

odnose na različite prihvatljive troškove koje je moguće utvrditi; odnosno bilo kojom drugom 

državnom potporom koja se odnosi na iste prihvatljive troškove, bilo da se oni djelomično ili 

potpuno preklapaju, isključivo ako to zbrajanje ne dovodi do premašivanja najvišeg 

intenziteta potpore ili iznosa potpore koji je primjenjiv na tu potporu. 

 

Korisnici potpore 
Članak 7. 

(1) Korisnici potpora iz ovog Programa jesu poljoprivredna gospodarstva koja su upisana 

u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koja imaju sjedište i proizvodne kapacitete na 
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području Međimurske županije, i nemaju nepodmirenih obveze prema županijskom 

proračunu.  

(2) Poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju sljedeće subjekte iz poljoprivrede: 

a) obiteljska poljoprivredna gospodarstva, 

b) obrti, 

c) mikro, mala i srednja poduzeća koji se bave primarnom poljoprivrednom 

proizvodnjom, preradom poljoprivrednih proizvoda i stavljanjem na tržište 

poljoprivrednih proizvoda, 

d) udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. 

 

Iznos potpora 
Članak 8. 

(1) Jedan korisnik potpore može podnijeti zahtjev za dodjelu potpora po više mjera iz 

ovog Programa pod uvjetom da njihov maksimalni iznos ne prelazi 70.000,00 kn godišnje. 

Minimalna vrijednost  tražene  potpore mora biti veća od 100,00 kn bez PDV-a. 

(2) Svi iznosi na računima moraju biti iskazani u kunama i glasiti na nositelja 

poljoprivrednog gospodarstva, a u slučaju da je iznos na računu iskazan u stranoj valuti kod 

obračuna visine potpore primjenjivati će se  srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan  

plaćanja računa. 

(3) Osoba u svojstvu odgovorne osobe jednog korisnika potpore ne može se pojaviti u 

svojstvu odgovorne osobe drugog  korisnika potpore. 

(4) Financijska sredstva potrebna za provedbu Programa osigurati će se u Proračunu 

Međimurske županije u okviru razdjela nadležnog upravnog tijela za poljoprivredu. 

(5) Ako je ukupan iznos iz pristiglih zahtjeva za dodjelu potpora koji udovoljavaju 

uvjetima iz ovog  Programa i objavljenog Javnog poziva veći od iznosa osiguranog u 

županijskom proračunu, potpora po korisniku dodjeljuje se do iskorištenja iznosa.   

 

Javni poziv 
Članak 9. 

(1) Potpora se ostvaruje putem prijave na Javni poziv kojega objavljuje  nadležni upravni 

odjel za  poslove poljoprivrede. 

(2) Javni poziv objavljuje se na mrežnoj stranici županije ( https://medjimurska-

zupanija.hr). 

(3) Javnim pozivom detaljno se propisuju: 

a) mjere potpore 

b) korisnici potpora 

c) uvjeti prihvatljivosti 

e) iznos potpore 

f) način podnošenja zahtjeva za potporu 

h) rok za podnošenje zahtjeva za potporu 

i) administrativnu obradu i kontrolu 

j) ostalo 

https://medjimurska-zupanija.hr/
https://medjimurska-zupanija.hr/
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 (4) Sva komunikacija između korisnika potpore i Županije obavlja se isključivo pisanim 

putem, preporučenom poštom s povratnicom, ili putem e-maila objavljenog u tekstu Javnog 

poziva. 

Kontrola zahtjeva 
Članak 10. 

 (1) Postupak administrativne kontrole i obrade podnesenih zahtjeva za dodjelu potpore 

provodi nadležni upravni odjel za poljoprivredu. U cilju sveobuhvatne procjene projekta, 

nakon što utvrdi da podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete iz ovog Programa i javnog poziva, 

te da je priložio propisanu dokumentaciju, nadležni upravni odjel za poljoprivredu može 

izvršiti i terenski izvid (očevid), na temelju kojeg će dodatno utvrditi da je proizvodnja ili 

aktivnost za koju se potpora odobrava izvršena, a po potrebi, može, i zatražiti i dodatnu 

dokumentaciju radi jasnijeg obrazloženja zahtjeva korisnika potpore. Nadležni upravni odjel 

za poslove poljoprivrede ima pravo da ne prihvati zahtjev nakon dopunjene dokumentacije i 

da podnese prijedlog županu da se po istom ne odobri financijska potpora. 

(2) Nepravilnosti utvrđene kontrolom od strane nadležnog upravnog odjela za poslove 

poljoprivrede imaju za posljedicu uskraćivanje isplate potpore u cijelosti. 

(3) Korisnik potpore će biti isključen iz sudjelovanja u postupku dodjele, u razdoblju 

administrativne kontrole ako:  

a) je dostavio lažne podatke pri dostavi zahtjeva za potporu i dokumentacije, 

b) nema podmirene odnosno uređene financijske obveze prema županijskom proračunu, 

c) je poduzetnik u teškoćama, 

d) mu se utvrdi umjetno stvaranje uvjeta (sukladno članku 60. Uredbe (EU) br. 

1306/2013), 

e) su svi prihvatljivi troškovi u cijelosti već sufinancirani iz drugih izvora javne potpore.  

(4) Nakon administrativne kontrole zahtjeva župan, na prijedlog nadležnog upravnog 

odjela za poslove poljoprivrede, donosi Odluku o dodjeli potpore male vrijednosti u 

poljoprivredi s utvrđenim pojedinačnim novčanim iznosima po korisniku potpore koji u 

cijelosti ispunjavaju uvjete propisane Programom i Javnim pozivom. 

(5) Odluka župana je konačna i podnositelji zahtjeva nemaju pravo prigovora.  

(6) Nadležni upravni odjel za poslove poljoprivrede dostavlja pisanim putem pojedinačne 

obavijesti korisnicima potpore o ostvarivanju, odnosno ne ostvarivanju potpore, u roku od 30 

dana od dana donošenja Odluke. 

Dodjela potpore 
Članak 11. 

 (1) Potpora se smatra dodijeljenom datumom donošenja Odluke, neovisno o datumu 

isplate potpore korisniku. 

Izvor financiranja 
Članak 12. 

(1) Sredstva za dodjelu potpore po ovom Programu osigurana su u Proračunu 

Međimurske županije u okviru razdjela nadležnog upravnog tijela 
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(2) Za kontrolu namjenskog korištenja sredstava potpore, vođenje evidencije o 

korisnicima pomoći, vrstama pomoći i visini isplaćenih sredstava zadužuje se nadležni 

upravni odjel za poslove poljoprivrede. 

Završne odredbe 
Članak 13. 

(1) Korisnici potpore dužni su izgrađeni, odnosno adaptirani prostor i  opremu nabavljenu 

sredstvima potpore zadržati u funkciji i ne smiju je prodati ili na drugi način otuđiti sljedeće 

tri godine. 

(2) Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovog Programa i Javnog 

poziva postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 

27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom 

kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o 

zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.). 

  

Članak 14. 

(1) Ovaj Program stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti Ministarstva 

poljoprivrede, a objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

                                                                                                                       ŽUPAN 

                                                                                                            Matija Posavec, mag.ing. 
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