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Dodatak 6. Kriteriji odabira projektnih prijedloga (zahtjeva za potporu) LAG-a SAVA 

 

KRITERIJI ODABIRA ZA PROJEKTNE PRIJEDLOGE 

TIP OPERACIJE 1.1.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava 

KRITERIJ Bodovi 

1 Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva – nositelja projekta  max. 10 

  2.000 € - 3.999 € 10 

  4.000 € - 7.999 € 7 

2 
Stručna sprema i radno iskustvo nositelja poljoprivrednog gospodarstva ili člana 

obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva 
max. 15 

  

Nositelj poljoprivrednog gospodarstva ili član obiteljskog poljoprivrednog 

gospodarstva ima završen diplomski ili preddiplomski studij poljoprivrednog, 

prehrambenog ili veterinarskog usmjerenja ili 5 godina radnog iskustva na 

poljoprivrednom gospodarstvu i ovjeren završetak stručnog tečaja 

poljoprivrednog, prehrambenog ili veterinarskog usmjerenja 

15 

  

Nositelj poljoprivrednog gospodarstva ili član obiteljskog poljoprivrednog 

gospodarstva ima završenu srednju školu poljoprivrednog, prehrambenog ili 

veterinarskog usmjerenja ili 3 godina radnog iskustva na poljoprivrednom 

gospodarstvu i ovjeren završetak stručnog tečaja poljoprivrednog, prehrambenog 

ili veterinarskog usmjerenja 

10 

  

Nositelj poljoprivrednog gospodarstva ili član obiteljskog poljoprivrednog 

gospodarstva ima 2 godine radnog iskustva ili ovjeren završetak stručnog tečaja 

poljoprivrednog, prehrambenog ili veterinarskog usmjerenja 

5 

3 Nositelj projekta je max. 10 

  osoba mlađa od 35 godina 10 

  osoba od 36 do 50 godina 8 

  osoba starija od 51 godinu 5 

4 Aktivnosti iz poslovnog plana odnose se na ekološku poljoprivredu 5 

5 Klasifikacija naselja max. 8 

  Aktivnosti se provode na području koje se nalazi na području I. skupina naselja  2 

 Aktivnosti se provode na području koje se nalazi na području II. skupina naselja  4 

 Aktivnosti se provode na području koje se nalazi na području III. skupina naselja  6 

  Aktivnosti se provode na području koje se nalazi na području IV. skupina naselja  8 

MAKSIMALNI BROJ BODOVA 48 

PRAG PROLAZNOSTI 24 
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KRITERIJI ODABIRA ZA PROJEKTNE PRIJEDLOGE 

TIP OPERACIJE 1.1.2 Potpora razvoju i modernizaciji poljoprivrednih 

gospodarstava 

KRITERIJ Bodovi 

1 Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva – nositelja projekta  max. 20 

  do 14.999 € 20 

  od 15.000 € do 49.999 € 15 

  od 50.000 € -99.999 € 10 

  više od 100.000 € 5 

2 
Stručna sprema i radno iskustvo nositelja poljoprivrednog gospodarstva ili člana 

obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva 
max. 15 

  

VSS, VŠS agronomskog ili veterinarskog smjera ili min. 5 g. radnog 

iskustva u poljoprivredi i ovjeren završetak stručnog tečaja poljoprivrednog, prehrambenog 

ili veterinarskog usmjerenja 

15 

  

SSS agronomskog ili veterinarskog smjera ili min. 3 g. radnog iskustva 

u poljoprivredi i ovjeren završetak stručnog tečaja poljoprivrednog, prehrambenog ili 

veterinarskog usmjerenja 

10 

3 Nositelj projekta je max. 10 

  osoba mlađa od 35 godina 10 

  osoba od 36 do 50 godina 8 

  osoba starija od 51 godinu 5 

4 Aktivnosti iz poslovnog plana odnose se na ekološku poljoprivredu 5 

5 Projektom se otvaraju nova radna mjesta max. 10 

  više od 1  10 

  1 radno mjesto 5 

6 Tip ulaganja max 15 

  ulaganje u opremanje 15 

  nabava poljoprivredne mehanizacije 10 

  ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i/ili modernizaciju (sa ili bez opremanja) 5 

7 Ulaganje se odnosi na sektor max15 

  stočarstvo (uključujući peradarstvo) 15 

  voćarstvo i povrćarstvo 10 

  ratarstvo 5 

8 Klasifikacija naselja max. 8 

  Aktivnosti se provode na području koje se nalazi na području I. skupina naselja  2 

 Aktivnosti se provode na području koje se nalazi na području II. skupina naselja  4 

 Aktivnosti se provode na području koje se nalazi na području III. skupina naselja  6 

  Aktivnosti se provode na području koje se nalazi na području IV. skupina naselja  8 

MAKSIMALNI BROJ BODOVA 98 

PRAG PROLAZNOSTI 45 
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KRITERIJI ODABIRA ZA PROJEKTNE PRIJEDLOGE 

TIP OPERACIJE 1.2.1  Potpora razvoju šumskih područja 

KRITERIJ Bodovi 

1 Cilj ulaganja max. 20 

  
Ulaganja kojima je krajnji cilj educiranje i informiranje o šumi, održivom 

gospodarenju šumama, zaštiti šuma i okoliša 
20 

  
Ulaganja kojima je krajnji cilj promicanje i korištenje rekreacijskih, zdravstvenih 

i turističkih funkcija šuma te prirodne ljepote krajobraza 
15 

  
Ulaganja kojima je cilj revitalizacija i uređenje pojedinačnih elementa unutar 

šume (izvori, bunari, ulazi u spilje) 
10 

2 Tip korisnika  max. 10 

  
Šumoposjednici, udruženja šumoposjednika/šumovlasnika,  udruge civilnog 

društva te druge pravne osobe aktivne u zaštiti prirode 
10 

  
Trgovačka društva i druge pravne osobe i tijela državne uprave koje gospodare 

državnim šumama i šumskim zemljištem 
5 

3 Tip ulaganja max. 10 

  Ulaganja kod kojih se koriste prirodni i ekološki prihvatljivi materijali 10 

4 Lokacija ulaganja max.  5  

  Ulaganja koje se provode u šumama unutar zaštićenih područja prirode i 

područja ekološke mreže Natura 2000 ili području zaštićene prirode 
5 

MAKSIMALNI BROJ BODOVA 45 

PRAG PROLAZNOSTI 20 
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KRITERIJI ODABIRA ZA PROJEKTNE PRIJEDLOGE 

TIP OPERACIJE 1.2.2. Potpora staranju nepoljoprivrednih  djelatnosti i turizma 

KRITERIJ Bodovi 

1 
Stručna sprema i radno iskustvo nositelja poljoprivrednog gospodarstva ili člana 

obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva 
max. 10 

  
Nositelj poljoprivrednog gospodarstva ili član obiteljskog poljoprivrednog 

gospodarstva ima završen diplomski ili preddiplomski studij 
10 

  
Nositelj poljoprivrednog gospodarstva ili član obiteljskog poljoprivrednog 

gospodarstva ima završenu srednju školu 
8 

  
Nositelj poljoprivrednog gospodarstva ili član obiteljskog poljoprivrednog 

gospodarstva ima 2 godine radnog iskustva i ovjeren završetak stručnog tečaja 
7 

2 Ulaganje doprinosi očuvanju/stvaranju novih radnih mjesta max. 15 

  
Stvaranje i zadržavanje jednog ili više stalnih radnih mjesta iz područja turizma 

na ruralnom području ili područja prerade, marketinga i/ili izravne prodaje 
15 

  

Stvaranje i zadržavanje jednog ili više stalnih radnih mjesta u području 

tradicijskih– umjetničkih obrta, obrta za izradu suvenira i rukotvorina, pružanju 

usluga u ruralnim područjima 

10 

  Stvaranje sezonskih/povremenih radnih mjesta u svim područjima 5 

3 
Ulaganja iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš (moraju se odnositi 

na obnovljive izvore i/ili uštedu energije) 
5 

4 Ulaganje se odnosi na sektor max. 20 

  
Turizam u ruralnom području; Prerada, marketing i izravna prodaja proizvoda 

koji nisu obuhvaćeni Dodatkom I Ugovora o EU 
20 

  Tradicijski i umjetnički obrti, obrti za izradu suvenira i rukotvorina 15 

  Pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu  10 

5 

Status zaposlenja nositelja poljoprivrednog gospodarstva ili člana obiteljskog 

poljoprivrednog gospodarstva 

 
max. 10 

 

Nositelj poljoprivrednog gospodarstva ili član obiteljskog poljoprivrednog 

gospodarstva je prije podnošenja Zahtjeva za potporu bio neprekidno nezaposlen 

3 godine i više  

10 

 

Nositelj poljoprivrednog gospodarstva ili član obiteljskog poljoprivrednog 

gospodarstva je prije podnošenja Zahtjeva za potporu bio neprekidno nezaposlen 

manje od 3 godine 

5 

6 Klasifikacija naselja max. 8 

  Aktivnosti se provode na području koje se nalazi na području I. skupina naselja  2 

  Aktivnosti se provode na području koje se nalazi na području II. skupina naselja  4 

 Aktivnosti se provode na području koje se nalazi na području III. skupina naselja  6 

 Aktivnosti se provode na području koje se nalazi na području IV. skupina naselja  8 

MAKSIMALNI BROJ BODOVA 68 

PRAG PROLAZNOSTI 35 
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KRITERIJI ODABIRA ZA PROJEKTNE PRIJEDLOGE 

TIP OPERACIJE 2.1.1 Potpora razvoju opće društvene infrastrukture te poboljšanju uvjeta života na 

ruralnom prostoru 

KRITERIJ Bodovi 

1 Tip ulaganja/prioritetno ulaganje  max. 20 

  Ulaganje u opremanje 20 

  Ulaganje u rekonstrukciju (sa ili bez opremanja)  15 

  Ulaganje u građenje 10 

2 Ulaganje doprinosi stvaranju novih radnih mjesta  5 

3 Doprinos kvaliteti života (potencijalni korisnici) max. 20 

  

Ulaganja u građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i 

zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtići, rekonstrukcija i opremanje 

prostora za izvođenje programa predškole u osnovnim školama te rekonstrukcija 

i opremanje prostora za igraonice pri knjižnicama, zdravstvenim, socijalnim, 

kulturnim i sportskim ustanovama, udrugama te drugim pravnim osobama u 

kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i 

predškolske dobi uz suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 

sukladno odredbama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi) 

20 

Ulaganje u vatrogasni dom/spremište, društveni dom, kulturni centar, dječja 

igrališta, pješačka zona, tematski put i park, javna zelena površina (park i slično), 

javna prometna površina (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji 

nisu sastavni dio ceste) 

15 

Ulaganje u turistički informativni centar, sportske građevine, biciklistička staza 

(koja nije sastavni dio ceste), pješačka staze (koja nije sastavni dio ceste), 

otvoreni odvodni kanal (koji nije sastavni dio ceste) 

5 

4 Klasifikacija naselja max. 8 

  Aktivnosti se provode na području koje se nalazi na području I. skupina naselja  2 

 Aktivnosti se provode na području koje se nalazi na području II. skupina naselja  4 

  Aktivnosti se provode na području koje se nalazi na području III. skupina naselja  6 

 Aktivnosti se provode na području koje se nalazi na području IV. skupina naselja  8 

MAKSIMALNI BROJ BODOVA 53 

PRAG PROLAZNOSTI 25 
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KRITERIJI ODABIRA ZA TIP OPERACIJE 2.2.1  - Pripremne aktivnosti  

Kriterij Bodovi 

1 Planirani broj uključenih partnera u projekt suradnje najviše 30 

  5 i više 30 

  3 – 4 20 

  2 10 

2 Planirani tip projekta suradnje* najviše 20 

  međuteritorijani (unutar granica RH) 20 

  transnacionalni unutar EU (između država članica) 15 

  transnacionalni (s trećim državama) 10 

3 Planirana uloga LAG-a u projektu suradnje najviše 20 

  nositelj projekta 20 

  partner na projektu 10 

NAJVEĆI MOGUĆI BROJ BODOVA 70 

PRAG PROLAZNOSTI 40 

*u slučaju da su partneri/nositelji u projektu suradnje iz zemalja članica i iz trećih država, bodovi se  

dodjeljuju samo za jedan kriterij i to po onom povoljnijem za korisnika. 

 

KRITERIJI ODABIRA ZA TIP OPERACIJE 2.2.2  - Provedbene aktivnosti  

Kriterij Bodovi 

1 Broj uključenih partnera u projekt suradnje najviše 30 

  5 i više 30 

  3 – 4 20 

  2 10 

2 Tip projekta suradnje* najviše 20 

  međuteritorijani (unutar granica RH) 20 

  transnacionalni unutar EU (između država članica) 15 

  transnacionalni (s trećim državama) 10 

3 Uloga LAG-a u projektu suradnje najviše 20 

  nositelj projekta 20 

  partner na projektu 10 

NAJVEĆI MOGUĆI BROJ BODOVA 70 

PRAG PROLAZNOSTI 40 

*u slučaju da su partneri/nositelji u projektu suradnje iz zemalja članica i iz trećih država, bodovi se 

dodjeljuju 

 samo za jedan kriterij i to po onom povoljnijem za korisnika 
 


