
PRILOG 4 

 KRITERIJ ODABIRA ZA TIP OPERACIJE 6.2.1. Bodovi 

A EKONOMSKI KRITERIJI 
Najviše 40 

%  

1. 
Doprinos aktivnosti iz poslovnog plana na očuvanju/stvaranju novih 

radnih mjesta  
15% 

 

Za novostvorena radna mjesta - najmanje 2 novozaposlena (uključujući 

samozapošljavanje) ili zapošljavanje osobe s invaliditetom 
15 

Za novostvorena radna mjesta - najmanje 1 novozaposleni (uključujući 

samozapošljavanje) 
10 

Očuvana postojeća radna mjesta 5 

2. 
Dužina upisa poljoprivrednog gospodarstva  u Upisnik poljoprivrednika 

prije podnošenja Zahtjeva za potporu 
10% 

  

  

> 10 godina 10 

od 5 do 10 godina 8 

od 1 do 5 godina 6 

3. Veličina gospodarstva SO (eura) 15% 

  

  

  

15.000- 30.000 15 

8.000 – 14.999 13 

4.000 –7.999 10 

1.000 -3.999 8 

B SEKTORSKI KRITERIJI Najviše 20% 

 

sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda 20 

sektor pružanja usluga u ruralnim područjima 15 

sektor turizma u ruralnom području 10 

sektor tradicijskih i umjetničkih obrta 5 

C KRITERIJ LOKACIJE ULAGANJA Najviše 20% 

 Indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se provode 

aktivnosti iz poslovnog plana1 
20% 

 

Ulaganje na području JLS-a koje pripada I. skupini  20 

Ulaganja na području JLS-a koje pripada II. skupini 18 

Ulaganja na području JLS-a koje pripada III. skupini 16 

Ulaganja na području JLS-a koje pripada IV. skupini  14 

 

Ulaganja na području JLS-a na brdsko-planinskim područjima sukladno 

Zakonu o brdsko-planinskim područjima i otoci koji su u sastavu jedinica 

lokalne samouprave koje se nalaze u V. i VI. skupini 

14 

 

Ulaganja na području JLS-a na brdsko-planinskim područjima sukladno 

Zakonu o brdsko-planinskim područjima i  otoci koji su u sastavu jedinica 

lokalne samouprave koje se nalaze u VII. i VIII. skupini 

12 

 Ulaganja na području JLS-a koje pripada V. skupini 10 

 Ulaganja na području JLS-a koje pripada VI. skupini 8 

 Ulaganja na području JLS-a koje pripada VII. skupini 6 

 Ulaganja na području JLS-a koje pripada VIII. skupini 4 

D HORIZONTALNI KRITERIJI  Najviše 20% 

1. Utjecaj aktivnosti iz poslovnog plana na okoliš 5% 

  Aktivnosti iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš  5 

 
1 U sektoru usluga indeks razvijenosti određuje prema sjedištu poljoprivrednog gospodarstva 



2. Utjecaj ulaganja na ranjive skupine 5% 

 Aktivnosti iz poslovnog plana uključuju i ranjive skupine2 5 

3. 

Stručna sprema i radno iskustvo nositelja/odgovorne osobe 

poljoprivrednog  gospodarstva ili člana obiteljskog poljoprivrednog 

gospodarstva  

10% 

  

preddiplomski ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij 

integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij 

specijalistički diplomski stručni studij 

stručni studij u trajanju od najmanje tri godine 

10 

majstorski ispit iz poslova koji su povezani s projektom za koji se prijavljuje 10 

srednja škola i 2 godine radnog iskustva u poslovima povezanim s projektom3 6 

NAJVEĆI BROJ BODOVA 100% 

PRAG PROLAZNOSTI 40% 

 

 

 

POJAŠNJENJE ZA KRITERIJE ODABIRA ZAHTJEVA ZA POTPORU ZA TIP OPERACIJE 

6.2.1.  

Kriterij odabira A - Ekonomski kriterij broj 1. „Doprinos aktivnosti iz poslovnog plana na 

očuvanju/stvaranju novih radnih mjesta“. 

Broj zaposlenika se prikazuje u poslovnom planu i izražava se temeljem sati rada odnosno godišnjih jedinica 

rada. Svatko tko je radio puno radno vrijeme u poduzeću tijekom cijele referentne godine, računa se kao 

jedna jedinica. Zaposlenici koji rade na pola radnog vremena, sezonski radnici i oni koji nisu radili cijelu 

godinu smatraju se dijelom jedne jedinice. U slučaju da izračunati broj zaposlenika ne predstavlja cijeli broj, 

vrijednost do 0,5 se zaokružuje na manji broj, a vrijednosti iznad 0,5 uključujući i 0,5 zaokružuju se na veći 

broj. 

Ako korisnik ostvari bodove za zapošljavanje osoba s invaliditetom automatski dobiva bodove i po kriteriju 

D Horizontalni kriterij broj 2. „Utjecaj ulaganja na ranjive skupine“. Zapošljavanjem osoba iz drugih ranjivih 

skupina po kriteriju „Utjecaj ulaganja na ranjive skupine“ ne dobivaju se bodovi, osim zapošljavanja osoba 

sa invaliditetom. 

Kriterij odabira D - Horizontalni kriterij broj 1. „Utjecaj aktivnosti iz poslovnog plana na okoliš“ : 

Da bi korisnik ostvario bodove po navedenom kriteriju, aktivnosti prikazane u poslovnom planu moraju se 

odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije. Kupnja i/ili ugradnja solarnih sustava isključivo na 

građevine (objekte) koje su namijenjene obavljanju nepoljoprivredne djelatnosti.  

 

 

 
2 Ranjive skupine kako su definirane u Strategiji borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti Republike 

Hrvatske (2014. – 2020.) koju je usvojila Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 27. ožujka 2014. godine 

3 Radno iskustvo se dokazuje ugovorom o radu ili drugim odgovarajućim dokumentom iz kojeg je vidljivo radno 

iskustvo iz poslova koji su povezani s projektom 



Kriterij odabira D - Horizontalni kriterij broj 2. „Utjecaj ulaganja na ranjive skupine“ 

Bodovi se dobivaju ako projekt ima utjecaj na ranjivu skupinu: 

➢ građenje (izgradnja/rekonstrukcija) objekata za starije, nemoćne i djecu 

➢ zdravstveni turizam koji sadrži konjičko terapijsko i rekreacijsko jahanje  

➢ pristupačnost mrežnih stranica za promociju djelatnosti osobama koje imaju vizualne, slušne, 

motoričke i kognitivne poteškoće. 

Pristupačnost mrežnih stranica za promociju djelatnosti: 

U slučaju da projekt predviđa izradu mrežne stranice u svrhu informiranja i promidžbe djelatnosti povezane 

s projektom, tada se bodovi ostvaruju ako su informacije namijenjene općoj javnosti pristupačne osobama s 

invaliditetom na njima dostupnim formatima, pri čemu se predviđa koristiti tehnologije prikladne za različite 

oblike invaliditeta. Digitalna pristupačnost je uključiva praksa koja osigurava da i osobe s invaliditetom 

nemaju nikakvih prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju. Digitalne informacije i usluge su 

pristupačne kada ih svi ljudi mogu lako opažati i razumjeti, uključujući i osobe koje imaju vizualne, slušne, 

motoričke ili kognitivne poteškoće. 

Pri dizajniranju mrežnih stranica treba voditi računa o njihovoj optimalnoj funkcionalnosti za osobe s 

različitim funkcionalnim sposobnostima, odnosno treba osigurati dostupnost sadržaja putem više od jednog 

osjetila, odnosno sukladno Smjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja koje je razvila 

Inicijativa za pristupačnost mreži (eng. Web Accessibility Initiative – WAI). Dizajneri i programeri mrežnih 

stranica trebali bi se koristiti tim smjernicama kako bi povećali pristupačnost mreži. 

U slučaju da korisnici imaju namjeru osigurati pristupačnost mrežnim stranicama, u prijavnom obrascu 

moraju jasno navesti sljedeće: pozvati se na specifične tehničke specifikacije ili uvjete pristupačnosti i vrstu 

invaliditeta na koje se odnose.  

Kriterij odabira D - Horizontalni kriterij broj 3. „Stručna sprema i radno iskustvo nositelja/odgovorne 

osobe poljoprivrednog gospodarstva ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva“: 

Radno iskustvo se dokazuje ugovorom o radu ili drugim odgovarajućim dokumentom iz kojeg je vidljivo 

radno iskustvo iz poslova koji su povezani s projektom. 


