
kontinuirano područje, odnosno naselja unutar 
LAG-a moraju biti međusobno povezana kopnom, 
morem ili vodom;

• zabranjeno je preklapanje područja između 
LAG-ova, odnosno jedno naselje može isključivo 
pripadati jednom LAG-u;

• sjedište mora biti unutar područja LAG-a;

• imati podmirene odnosno uređene financijske 
obveze prema državnom proračunu RH; 

• jedna osoba može predstavljati samo jednog člana u 
tijela LAG-a;

• fizičke osobe u tijelima LAG-a koja imaju 
upravljačku strukturu moraju imati prebivalište 
dok pravne osobe u tijelima LAG-a koja imaju 
upravljačku funkciju moraju imati sjedište ili 
podružnicu unutar LAG-a 

• tijela LAG-a koja donose odluke u vezi izrade 
i provedbe LRS moraju imati zastupljene 
predstavnike sve tri interesne skupine (gospodarski, 
civilni, javni), a niti jedna interesna skupina ne smije 
imati više od 50% glasačkih prava;

• tijela LAG-a koja imaju upravljačku funkciju trebaju 
imati najmanje 40% žena,

• tijela LAG-a koja imaju upravljačku funkciju 
trebaju imati najmanje 1 mladu osobu (osoba do 
uključujući 40 godina)

• zaposlenici upravnih tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave i predstavnici 
izvršnog tijela jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave u tijelima LAG-a mogu 
predstavljati isključivo tu jedinicu lokalne i 
područne (regionalne) samouprave;

• u tijela LAG-a trebaju se birati reprezentativni i 
relevantni predstavnici svake pojedine interesne 
skupine.

Načela kriterija odabira koja će se primjenjivati kod 
odabira LAG-ova (LRS-ova) za programsko razdoblje 
2023. – 2027. temeljit će se na: 
• broju stanovnika LAG područja (veći broj stanovnika 

ima prioritet); 

• razvijenosti područja (ulaganja u nerazvijenija 
područja imaju prioritet);

• kapacitet LAG-a za provedbu LRS (LAG-ovi sa većim 
ljudskim kapacitetom za provedbu LRS i animaciju 
područja imaju prioritet).

Provedba 
intervencije 
77.06. - LEADER 
u razdoblju 
2023. – 2027. 

I N T E R V E N C I J E 

R U R A L N O G  R A Z V O J A

Detaljnije informacije 
o intervencijama možete dobiti 

korištenjem QR koda.

Također, za pomoć se možete obratiti 
Upravi za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju:

uprava.ruralnirazvoj@mps.hr i izravna.potpora@mps.hr

Upravi za stručnu podršku razvoju poljoprivrede:

https://pitanja.mps.hr i www.savjetodavna.hr

Agenciji za plaćanja u poljoprivredi,  
ribarstvu i ruralnom razvoju: 

info@apprrr.hr



Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi:

• do 200.000 eura; 

• ograničenje na 200.000 eura potpore je usklađeno i 
s odredbama u vezi de-minimis potpore.

Intervencija LEADER (77.06.) je sastavni dio 
Strateškog Plana Zajedničke poljoprivredne politike 
Republike Hrvatske 2023. – 2027. za čiju provedbu je 
planirano preko 102,9 milijuna eura, a uključuje:
• provedbu lokalnih razvojnih strategija (projekti koji 

se provode putem LAG natječaja);

• tekuće troškove i animaciju;

• projekte suradnje.

LAG-ovi će izraditi LRS za razdoblje 2023. – 2027. 
odnosno, odabir LAG intervencije će ovisiti isključivo o 
potrebama svakog pojedinog LAG-a tj. specifičnostima 
pojedinog LAG područja. Na temelju toga svaki LAG 
će odlučiti koje LAG intervencije će se provoditi kroz 
LRS LAG-ova. Proces izrade LRS-ova za razdoblje 2023. 
– 2027. je u tijeku uz stručnu podršku Ministarstva 
poljoprivrede.

Uvjeti prihvatljivosti odabira LAG-ova za razdoblje 
2023.- 2027.:

Da bi se LAG odabralo za financiranje u programskom 
razdoblju 2023. – 2027. morati će udovoljiti najmanje 
sljedećim uvjetima:

• biti registriran kao udruga;

• imati usklađen statut s odredbama zakona i propisa 
koji se odnose na rad udruga; 

• obuhvaćati ruralno područje od 10.000 do 150.000 
stanovnika; 

• biti cjelovito izravno povezano područje najmanje 
5 jedinica lokalne samouprave; osim za LAG-ove 
koji nisu odabrani u programskom razdoblju 
2014. – 2020. gdje je prihvatljivo cjelovito izravno 
povezano područje najmanje 4 jedinice lokalne 
samouprave (stanje naziva i broja jedinica lokalne 
samouprave na dan 31. prosinca 2021.) 

• obuhvaćati jasno definirano i zemljopisno 

Što je LEADER?

LEADER (Liaison Entre Actions de Dévelopment de 
l’Economie Rurale) je inicijativa Europske unije za 
potporu projektima ruralnog razvoja pokrenutih na 
lokalnoj razini, u svrhu revitalizacije ruralnih područja 
i stvaranja novih radnih mjesta kroz Lokalne akcijske 
grupe (LAG-ovi) tj. partnerstva različitih interesnih 
skupina, koja pružaju izravnu potporu lokalnome 
stanovništvu kroz Lokalne razvojne strategije (LRS). 
Uključivanjem lokalnog stanovništva /dionika u pripremi 
i provedbi LRS-a LAG-a doprinosi se provedbi održivoga 
razvoja ruralnog područja.

Kako sudjelovati u donošenju odluka vašeg područja i 
budućeg sadrža LRS-a?

Aktivnim sudjelovanjem na radionicama i konzultacijama 
koje provode LAG-ovi ( bottom up pristup) svi 
zainteresirani stanovnici lokalnog područja mogu 
pridonijeti izradi LRS-a - strateškog dokumenta u kojem 
će se identificirati potrebe lokalnih dionika i intervencije 
pomoću kojih će se doprinijeti ostvarenju postavljenih 
ciljeva. Dodatne potrebe je moguće identificirati i na 
nivou manjeg područja čime će LAG-ovi doprinijeti i 
provedbi koncepta Pametnih sela.

Tko se sve može javiti na natječaj LAG-ova u 
programskom razdoblju 2023.-2027.?

Da bi korisnik ostvario potporu na LAG natječaju trebat 
će udovoljiti najmanje sljedećim uvjetima:

• mora imati prebivalište/sjedište/podružnicu unutar 
područja LAG-a prije dana objave LAG natječaja 
do proteka roka od 5 (pet) godina od dana konačne 
isplate sredstava potpore, osim u slučaju ako odabrani 
LAG promijeni obuhvat područja ili u slučaju više sile i 
izvanredne okolnosti;

• podmirene odnosno uređene financijske obveze 
prema državnom proračunu RH;

• ne smije biti u postupku predstečaja, stečaja, 
stečaja potrošača ili likvidacije u skladu s posebnim 
propisima;

• biti u rangu mikro ili malog poduzeća na način i pod 
uvjetima kako je to propisano Prilogom I Uredbe 
(EU) br. 702/2014, ako je primjenjivo ovisno o vrsti 
intervencije;

• mora biti vlasnik građevine/zemljišta koje je predmet 
ulaganja ili dokazati pravni interes nad građevinom/
zemljištem koja je predmet ulaganja,

• biti usklađen s uvjetima prihvatljivosti nositelja 
projekta koji su navedeni u nacionalnim provedbenim 
aktima koji će regulirati provedbu LEADER-a te u LRS 
i LAG natječaju,

• ne smije umjetno stvarati uvjete za ostvarenje 
potpore u skladu s čl. 62. Uredbe (EU) br. 2021/2116

• ne smije imati povezana ili partnerska poduzeća u 
skladu s Prilogom I. Uredbe (EU) br. 702/2014 na 
jednom LAG natječaju;

• ne smije davati lažne podatke kod prijave na LAG 
natječaj.

Da bi projekt ostvario potporu na LAG natječaju morat 
će udovoljiti najmanje sljedećim uvjetima: 

• biti usklađen sa ciljevima LRS

• biti usklađen sa posebnim ciljevima ZPP za razdoblje 
2023. – 2027;

• ukupna vrijednost projekta za kojeg korisnik podnosi 
prijavu na LAG natječaj može iznositi najviše 300.000 
eura (bez PDV-a);

• provoditi se na području odabranog LAG-a

• kod ulaganja u infrastrukturne projekte (osnovna, 
komunalna i socijalna) prihvatljiva su ulaganja u 
naseljima koja nemaju više od 25.000 stanovnika;

• biti financijski i ekonomski održiv ako je primjenjivo;

• građevina koja je predmet rekonstrukcije i/ili 
opremanja mora biti postojeća (legalna) u skladu s 
propisima kojima se uređuje gradnja 

• projekt mora imati izrađenu svu potrebnu 
dokumentaciju u skladu s propisima kojima se 
uređuje gradnja i prostorno uređenje 

• nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve 
očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.


