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Na temelju članka 20. Statuta Lokalne akcijske grupe „More 249“ (skraćeno: LAG „More 249“), Upravni
odbor LAG-a na 35. sjednici održanoj dana 03. prosinca 2019. godine donosi sljedeći dokument:

PRAVILNIK
o natječajnoj proceduri i odabiru projekata na LAG natječaju

Opće odredbe
Članak l.
Ovim Poslovnikom uspostavljaju se procedure i način rada administrativne i stručne službe LAG-a
„More 249“ (u daljnjem tekstu: LAG) u postupanju i provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija
unutar CLLD strategije« (u daljnjem tekstu: Podmjera 19.2.), Podmjere 19.3. »Priprema i provedba
aktivnosti suradnje LAG-a“ (u daljnjem tekstu: Podmjera 19.3.) i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i
animacija« (u daljnjem tekstu: Podmjera 19.4.) unutar Mjere 19. » Potpora lokalnom razvoju u okviru
inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice « iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Program) za područje LAG-a i
provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a „More 249“ za razdoblje 2014 - 2020. (u daljnjem tekstu:
LRS).
Osnovno polazište je provedba LRS-a kroz sufinanciranje razvojnih projekata koji su prihvatljivi u okviru
definiranih operacija u LRS-u i prihvatljivi u Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014 - 2020.
Operativnu provedbu LRS-a obavlja LAG u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i
ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja).

Pojmovnik
Članak 2.
Izrazi koji se koriste u ovom Poslovniku sukladni su Pravilnicima Podmjere 19.2., Podmjere 19.3 i
Podmjere 19.4. iz Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni
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razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.
– 2020 i imaju sljedeće značenje:
1. CLLD (eng. Community Led Local Development – Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) je
mehanizam za uključivanje partnera na lokalnoj razini, uključujući i predstavnike civilnog društva i
lokalne gospodarske dionike, u izradu i provedbu integrirane lokalne razvojne strategije koja pomaže
njihovom području u prijelazu k održivoj budućnosti.
2. LEADER (franc. Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale – Veze među
aktivnostima za razvoj ruralnog gospodarstva) je mehanizam provedbe mjera politike ruralnog razvoja
Europske unije, a temelji se na realizaciji lokalnih razvojnih strategija kojima upravljaju lokalne akcijske
grupe.
3. Lokalna akcijska grupa (u daljnjem tekstu: LAG) je partnerstvo predstavnika javnog,
gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i
provedbe lokalne razvojne strategije tog područja.
4. Odabrani LAG je LAG koji je s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
sklopio Ugovor o dodjeli sredstava odabranom LAG-u.
5. Lokalna razvojna strategija (u daljnjem tekstu: LRS) je CLLD strategija tj. strateški planskorazvojni dokument koji donosi i provodi LAG za područje koje obuhvaća.
6. Upravno (izvršno) tijelo LAG-a „More 249“ je Upravni odbor (u daljnjem tekstu: UO LAG-a). UO
LAG-a donosi Odluku o odabiru projekta ili Odluku o odbijanju.
7. Projekt je cjelokupna i sveobuhvatna investicijska aktivnost koja se sastoji od prihvatljivih i
neprihvatljivih troškova te pripada određenom tipu operacije za kojeg je korisnik podnio zahtjev LAGu za odabir projekta/operacije.
8. Prihvatljivi troškovi su troškovi koji mogu biti sufinancirani iz Programa.
9. Neprihvatljivi troškovi su troškovi koji ne mogu biti sufinancirani iz Programa.
10. Tip operacije je skup aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva jednog ili više prioriteta
Europske unije za ruralni razvoj na koje se odnose.
11. Korisnik je svaki subjekt koji je temeljem raspisanog LAG natječaja podnio zahtjev za potporu
odabranom LAG-u za odabir projekta/operacije, a koji je izravno odgovoran za početak, upravljanje,
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provedbu i rezultate projekta/operacije i koji ima prebivalište ili je registriran ili ima podružnicu unutar
područja koje obuhvaća odabrani LAG.
12. AGRONET je zaštićena mrežna aplikacija namijenjena korisnicima za upis u Evidenciju korisnika
potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika), pregled uputa za
korištenje AGRONET-a, pregled pravne osnove, elektronsko popunjavanje određenih Zahtjeva i
preuzimanje dokumenata.
13. Tečaj Europske komisije je mjesečni tečaj Europske komisije iskazanom na šest (6) decimala u
mjesecu u kojem je podnesen određeni Zahtjev. Mrežna stranica na kojoj se može dobiti uvid u
navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/.
14. LAG natječaj – natječaj na razini LAG-a „More 249“ je natječaj koji provodi LAG „More 249“ za
mjeru, podmjeru, tip operacije koji je naveden u odabranoj LRS i namijenjen je korisnicima na području
LAG-a.
15. Plan provedbe LRS-a je plan raspodjele sredstava za provedbu LRS-a po godinama i tipovima
operacija za koje će se raspisivati LAG natječaji.
16. Sporazum o suradnji u izvršavanju delegiranih administrativnih provjera prilikom provedbe
operacija u okviru strategije lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice (u daljnjem tekstu: Sporazum o
suradnji) je sporazum kojim se utvrđuje suradnja između Agencije za plaćanja i LAG-a „More 249“ te
kojim se definiraju funkcije i odgovornosti obiju strana u postupku odabira projekata na LAG natječaju.
17. Povjerenstvo za otvaranje Zahtjeva za potporu je tijelo koje imenuje Upravni odbor LAG-a
„More 249“ kako bi utvrdilo pravovaljanost i pravovremenost pristiglih zahtjeva za potporu na LAG
natječaj.
18. LAG administrator je stručno osoblje, odnosno zaposlenici LAG-a „More 249“.
19. Ocjenjivački odbor je tijelo koje imenuje Upravni odbor LAG-a „More 249“. Vrši ocjenjivanje
projekata sukladno kriterijima utvrđenim u LRS, priprema rang listu koju upućuje Upravnom odboru
na konačni odabir.
20. Tijelo za prigovore imenuje Skupština LAG-a. Obrađuje pristigle prigovore na odluke Upravnog
odbora LAG-a o odabiru projekata za provedbu LRS LAG-a.
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Tipovi operacija
Članak 3.
(1) Za dostizanje 3 prioritetna cilja navedena u LRS, odabrano je 10 različitih mjera (tipova operacija)
koje su u potpunosti usklađene s Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.
(2) Tipovi operacija za koje će se raspisivati LAG natječaj navedene su u LRS. Planirani tipovi operacija
pridonose ostvarenju lokalnih potreba i ciljeva što uključuje i doprinos ciljevima i prioritetima PRR RH
2014.-2020.

Uvjeti prihvatljivosti projekta
Članak 4.
(1) Kako bi projekt bio prihvatljiv na LAG natječaju mora ispuniti sljedeće uvjete:
-

-

provoditi se na području odabranog LAG-a
korisnik mora imati stalno prebivalište ili biti registriran ili imati podružnicu unutar područja
LAG-a,
isti korisnik može prijaviti jedan projekt unutar jednog tipa operacija tijekom jednog LAG
natječaja
korisnik može istovremeno biti u postupku odabira projekta za tip operacije na LAG Natječaju
i u postupku dodjele potpore na nacionalnom natječaju za tip operacije koji je sukladan tipu
operacije iz LAG Natječaja, ali potporu može prihvatiti samo na jednom natječaju
projektna dokumentacija mora biti sukladna uvjetima iz natječaja i zahtjev za potporu mora
biti podnesen LAG-u u rokovima i pod uvjetima navedenim u natječaju,
korisnik mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom
proračunu Republike Hrvatske i prema LAG-u,

(2) Svi uvjeti prihvatljivosti i dokumenti kojima se ona dokazuje bit će propisani LAG natječajem.
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Iznos i intenzitet potpore
Članak 5.
Prilikom provedbe LRS sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna EU i državnog proračuna RH, od
čega EU sudjeluje s 90%, dok RH sudjeluje s 10%.
Najviši i najniži iznos potpore definiran je odabranom LRS za pojedini tip operacije i mora biti u
granicama koje su definirane Programom.

Priprema i objava LAG Natječaja
Članak 6.
(1) LAG ima pravo na raspisivanje Natječaja za pojedini tip operacije (u daljnjem tekstu: Natječaj na
LAG razini) ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
- potpisan Sporazum o suradnji s Agencijom za plaćanje i dostavljen Plan provedbe
- tip operacije za koju se raspisuje Natječaj na LAG razini naveden je u LRS,
- Agencija za plaćanje na nacionalnoj razini je raspisala najmanje jedan natječaj za taj tip operacije,
- Agencija je aktivirala određeni tip operacije
- postoji dovoljno raspoloživih sredstava u važećem Planu provedbe LRS za tip operacije za koju se
raspisuje Natječaj na LAG razini.
- UO usvojio natječajnu dokumentaciju i donio Odluku o objavi Natječaja.
Članak 7.
(1) LAG natječaj pripremaju LAG administratori zajedno s prilozima i obrascima te se isti šalje UO na
odobrenje.
(2) Prilikom pripremanja natječajnih aktivnosti, odabrani LAG dužan se držati dobivenih kontrolnih
mehanizama od strane Agencije za plaćanja, a što uključuje: tekst LAG Natječaja, natječajnu
dokumentaciju, priloge i obrasce, kontrolne liste i druge dokumente.
(3) Prijavni obrasci definiraju se prije raspisivanja natječaja i sastavni su dio teksta natječaja za pojedini
tip operacije prilikom objave istog. Kontrolni obrasci definiraju se najkasnije prije početka podnošenja
zahtjeva za potporu na natječaj.
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(4) LAG Natječaj s pripadajućim prilozima i obrascima objavljuje se na mrežnoj stranici LAG-a, kao i na
mrežnim stranicama JLS-a uključenih u područje LAG-a. Po potrebi može se objaviti i na lokalnim web
portalima.
(5) LAG u roku od pet (5) dana od objave Natječaja mora izvijestiti AP o objavi Natječaja. Obavijest koja
se dostavlja AP mora minimalno sadržavati:
- Tip operacije i naziv Natječaja
- Rokove trajanja natječaja, rokove za podnošenje zahtjeva za potporu.

Članak 8.
(1) Od datuma objave LAG natječaja do datuma početka podnošenja zahtjeva za potporu mora proći
minimalno četrnaest dana.
(2) Trajanje LAG Natječaja i rok prijave s popratnom dokumentacijom bit će objavljeni u tekstu
natječaja, vodeći računa o dovoljnom roku za pripremu projekta prijaviteljima, koji ne smije biti kraći
od 30 dana od dana otvaranja natječaja. Početni i završni datum podnošenja zahtjeva za potporu uvijek
mora biti na radni dan.
(3) Natječajem će biti definirano sljedeće:
- predmet, svrhu i iznos raspoloživih sredstava LAG Natječaja,
- uvjete prihvatljivosti korisnika i dokumentaciju,
- uvjete prihvatljivosti troškova i dokumentaciju,
- kriterije odabira projekata i dokumentaciju,
- prihvatljive i neprihvatljive troškove,
- detaljni postupak odabira projekata,
- visinu i intenzitet potpore,
- način, uvjete i rok podnošenja zahtjeva za potporu,
- kontakt podatke,
- popis priloga i obrazaca.
(4) LAG u natječaju mora navesti e-mail adresu (info.lagmore249@gmail.com) preko koje korisnici
mogu postavljati pitanja vezana za LAG Natječaj. Pitanja će se moći postavljati do zaključno dana prije
datuma podnošenja zahtjeva za potporu. Na pitanja odgovaraju zaposlenici LAG-a uz kontrolu i
odobrenje voditelja. Sva pitanja i odgovori objavljuju se na web stranici LAG-a.
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(5) Zahtjev za potporu podnosi se isključivo u pisanom obliku preporučeno s povratnicom putem pošte.
(6) Način podnošenja dodatno će biti pojašnjen u uvjetima natječaja.
(7) LAG Natječaj mora biti otvoren tijekom cijelog razdoblja podnošenja zahtjeva za potporu, neovisno
o broju zaprimljenih zahtjeva za potporu i iznosu zatražene potpore. Zatvaranje natječaja prije kraja
roka za podnošenje zahtjeva za potporu navedenog u LAG Natječaju nije dozvoljeno.
(8) LAG natječaj je moguće izmijeniti i/ili spraviti najkasnije do dana koji prethodi datumu kojim počinje
rok za podnošenje zahtjeva za potporu projekata pri čemu se predmetna izmjena i/ili ispravak
objavljuje na mrežnim stranicama LAG-a uz suglasnost Upravnog odbora LAG-a. O izmjeni i/ili ispravku
potrebno je obavijestiti Agenciju za plaćanje u roku od 5 dana od dana javnog objavljivanja.

Članak 9.
(1) LAG „More 249“ na svom području može održavati radionice vezano za LAG Natječaj te pružati
informacije zainteresiranim potencijalnim korisnicima. LAG-u „More 249“ zabranjeno je ispunjavati
zahtjeve za potporu i/ili na bilo koji način sudjelovati u pripremi dokumentacije i prijave na LAG
Natječaj.
(2) U interesu jednakog postupanja LAG „More 249“ ne može davati prethodno mišljenje vezano uz
prihvatljivost korisnika, projekta ili određenih aktivnosti i troškova.

Podnošenje i zaprimanje zahtjeva za potporu
Članak 10.
(1) Korisnik je obvezan Zahtjev za potporu (prijavni obrazac) vlastoručno potpisati i ovjeriti (ako je
primjenjivo) te s propisanom natječajnom dokumentacijom dostaviti preporučenom pošiljkom s
povratnicom, u zatvorenoj omotnici/paketu na adresu LAG-a „More 249“ u zatvorenoj omotnici u
razdoblju propisanom LAG Natječajem.
(2) Zahtjev za potporu podnosi se u jednom primjerku s naznakom na omotnici „NE OTVARATI“ te jasno
vidljivim datumom i vremenom predaje pošiljke kako bi se mogla utvrditi pravovremenost podnošenja
Zahtjeva za potporu.
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(3) Cjelokupna dokumentacija Zahtjeva za potporu mora biti složena redoslijedom kojim su dokumenti
navedeni u LAG Natječaju. Zahtjev za potporu dostavlja se u pisanom obliku i na vanjskom mediju.
Obrasci u excel formatu (npr. poslovni plan, izjava o veličini poduzeća, izračuni ponuda) moraju biti
dostavljeni i u elektroničkom obliku (DVD ili CD s oznakom R: CD/R, DVD/R) te svaki dokument mora
biti u zasebnoj datoteci. Dokumentacija u pisanoj formi mora biti identična onoj na vanjskom mediju.
U slučaju razlika između papirnate i elektroničke verzije, važeća je papirnata verzija. Način podnošenja
zahtjeva za potporu bit će jasno naveden u LAG Natječaju.
(4) Dokumentacija koju korisnik dostavlja u originalu propisana je Natječajem. Kada je originalnu
dokumentaciju potrebno vratiti korisniku, LAG mora tijekom obrade zahtjeva za potporu napraviti
kopiju originala te istu ovjeriti i potpisati istovjetnost originalu. Kod povrata originalne dokumentacije
LAG mora informirati korisnika da se ista originalna dokumentacija može naknadno tražiti u svrhu
daljnjih kontrola/revizija.
Kopiju originalne dokumentacije potpisuju/ovjeravaju minimalno dva člana Povjerenstva za otvaranje
pristiglih zahtjeva za potporu.
(5) Sva natječajna dokumentacija treba biti čuvana i arhivirana. LAG je odgovoran za kvalitetno čuvanje
i pohranjivanje dokumenata nastalih u postupku odabira projekata te obavezan minimalno čuvati 5
godina od konačne isplate sredstava.
(6) Zaprimanje Zahtjeva za potporu u postupku dodjele bespovratnih sredstava od strane LAG-a
provodi administrativni ured LAG-a, odnosno zaposlenici LAG-a. Prilikom zaprimanja Zahtjeva za
potporu svakom pristiglom Zahtjevu evidentira se datum prijema i dodjeljuje se jedinstveni
identifikacijski broj (klasa, ID Zahtjeva za potporu) na koji se poziva u svakom daljnjem postupanju LAGa. Brojčane oznake kreiraju se temeljem Odluke o brojčanim oznakama za tekuću godinu i odnose se
samo na dokumentaciju nastalu kroz obradu pristiglih zahtjeva za potporu na Natječaje LAG-a.
(7) Zaprimljeni zahtjevi za potporu ne smiju se otvarati, nego samo evidentirati datum prijema. Nakon
što prođe rok trajanja natječaja i svi zahtjevi za potporu se evidentiraju, mogu se predati Povjerenstvu
za otvaranje Zahtjeva za potporu (daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Ako se utvrdi nepravovremenost
podnošenja Zahtjeva za potporu (nije u razdoblju propisanom LAG Natječajem), takav se Zahtjev za
potporu također evidentira i šalje Povjerenstvu koje evidentira i neotvorenu vraća korisniku uz
izdavanje Obavijesti o nepravovremenosti podnošenja Zahtjeva za potporu (preporučenom poštom s
povratnicom).
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Zaprimljeni zahtjevi za potporu vode se u Excelovoj tablici Evidencija zaprimljenih Zahtjeva za potporu.
Djelatnik LAG-a zadužen za poslove administracije potpisuje Izjavu o povjerljivosti podataka.

Otvaranje zahtjeva za potporu
Članak 11.
(1) UO LAG-a osniva Povjerenstvo za otvaranje Zahtjeva za potporu koje otvara zahtjeve za potporu
po primitku zahtjeva za potporu. Povjerenstvo se sastoji od predsjednika Povjerenstva (voditelja) i
članova Povjerenstva – LAG administratora koji ne smiju biti članovi niti jednog tijela LAG-a „More 249“
(osim Povjerenstva i Ocjenjivačkog odbora) koje sudjeluje u postupku odabira projekata. Povjerenstvo
može imati i zamjenske članove koje će po potrebi imenovati UO.
(2) Tijelo koje zaprima i otvara Zahtjev za potporu (LAG administratori) ujedno provodi i
Administrativnu kontrolu.
Članak 12.
(1) Predsjednik Povjerenstva zaprimljene Zahtjeve za potporu dodjeljuje članovima Povjerenstva koji:
1. otvaraju original prijavni dosje projekta u koji ulažu prijavni obrazac, cjelokupnu pristiglu
dokumentaciju uz Zahtjev za potporu te omotnicu s vidljivim datumom dostave pošiljke koji je važan
zbog utvrđivanja pravovremenosti dostave istog
2. rade presliku Zahtjeva za potporu u elektroničkom obliku na način da ista sadrži skenirane
dokumente iz dosjea zaprimljene u papirnatom obliku, čime se podatci trajno pohranjuju
3. utvrđuju popis korisnika prijavljenih na LAG natječaj, u svrhu mogućnosti uvida svim osobama koje
sudjeluju u postupku odabira projekata zbog izuzimanja onih osoba koje se nalaze u sukobu interesa
4. upisuju osnovne podatke iz svakog zahtjeva za potporu u „Rang listu svih zaprimljenih zahtjeva za
potporu“ (u daljnjem tekstu: Inicijalna rang lista)
(2) Prijavni dosje sadrži sljedeće:
 prijavni obrazac, cjelokupnu dokumentaciju pristiglu uz Zahtjev za potporu te omotnicu s
vidljivim datumom dostave pošiljke
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 ispunjene kontrolne liste sa svim pratećim radnim materijalima, komentarima, zabilježbama s
jasnom poveznicom između pratećih radnih materijala i kontrolne liste
 svaki zahtjev za dodatnom dokumentacijom ili obrazloženjem/ispravkom dokumentacije
 cjelokupnu dokumentaciju iz koje je vidljivo poduzimanje svih radnji u svrhu savjetovanja s
drugim institucijama/organizacijama radi potrebe utvrđivanja činjeničnog stanja
 zapisnike sa sastanaka ocjenjivačkog odbora
 zapisnike sa sjednica UO LAG-a
 odluke/obavijesti izdane od odabranog LAG-a
 cjelokupnu dokumentaciju vezanu za postupak prigovora, ako je primjenjivo,
Zapisnici sa sastanka Ocjenjivačkog odbora i/ili sjednica UO LAG-a ili drugog nadležnog tijela LAG-a koji
se odnose na više Zahtjeva za potporu, ne moraju nužno biti u svakom dosjeu (u fizičkom obliku)
projektne prijave, ali u svakom dosjeu mora biti poveznica gdje se taj dokument nalazi.
Po završetku svake faze u postupku odabira projekata, LAG administratori izrađuju poglavlje unutar
original prijavnog dosjea te skeniraju uloženu dokumentaciju.
Faze u postupku odabira projekata:
1. faza: Administrativna kontrola projekata (Analiza 1)
2. faza: Ocjenjivanje projekata (Analiza 2)
3. faza: Odabir projekata od UO LAG-a
4. faza: Prigovori na odluke LAG-a,
(3) Povjerenstvo vrši provjeru pravovremenosti i potpunosti prijave te prihvatljivosti korisnika sukladno
odredbama LAG Natječaja.
(4) Članovi Povjerenstva odgovorni su otvarati pošiljke na način da se ne ošteti njihov sadržaj, da se
prilozi ne pomiješaju te da dokumenti ne ostanu u omotnici. Otvaraju se samo one pošiljke koje su
poslane u propisanim rokovima trajanja Natječaja.

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj,
Podmjera 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije",
Podmjera 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i
Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“
LAG MORE 249

11

PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020.
Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

[PRAVILNIK] LAG MORE 249
(5) O radnom sastanku povjerenstva vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuje predsjednik povjerenstva te
se kopija arhivira u dosjeu Zahtjeva za potporu.
(6) Tijekom provjere uvjeta prihvatljivosti članovi Povjerenstva mogu od prijavitelja zatražiti dodatna
pojašnjenja kada traženi dokument nije jasan ili sadrži pogreške sprječavajući na taj način objektivnu
procjenu i provjeru. Ako prijavitelj traženu dokumentaciju ili pojašnjenje ne dostavi u roku od sedam
kalendarskih dana od primitka dodatnog objašnjenja, LAG može temeljem toga isključiti projektni
prijedlog uz navođenje razloga isključenja.
(7) Dopuna se ne može zatražiti u slučaju nedostatka sljedećih dokumenata: Izjava o poreznom dugu,
Prijavni obrazac A, Prijavni obrazac B, Poslovni plan. U slučaju da jedan od navedenih dokumenata
nedostaje, Zahtjev za potporu će se smatrati nepotpunim.
(9) Paralelno sa stvaranjem prijavnog dosjea projekta za svaki zahtjev za potporu, Povjerenstvo
ispunjava „Rang listu nakon zaprimanja svih Zahtjeva za potporu“, odnosno Inicijalu rang listu koju
potpisuje predsjednik Povjerenstva.
Inicijalna rang lista sadrži sljedeće podatke:
 jedinstveni identifikacijski broj
 naziv korisnika (opći podatci – adresa, kontakt)
 naziv projekta/ulaganja
 zatraženi broj bodova
 dodijeljeni broj bodova
 ukupni iznos projekta
 ukupni iznos prihvatljivih troškova/aktivnosti
 intenzitet potpore
 zatraženi iznos potpore
 kumulativ zatražene potpore
 dodijeljeni iznos potpore
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 vrijeme podnošenja Zahtjeva za potporu
 vrijeme D/O/I,
(15) Redoslijed Zahtjeva za potporu iz Inicijalne rang liste započinje od projekta s najvećim zatraženim
brojem bodova i završava s projektima s najmanje zatraženim brojem bodova. U slučaju da određeni
projekti imaju isti broj bodova, postupa se u skladu s navedenim u članku 16.
Osim praga raspoloživih sredstava utvrđuje se i prag za administrativnu obradu koji se određuje na
način da se iznos raspoloživih sredstava uveća za minimalno 20%. Određivanje praga za
administrativnu obradu potrebno je zbog mogućih isključenja pojedinih zahtjeva za potporu ili ako se
zahtjevima za potporu smanji iznos zatražene potpore tijekom ocjenjivanja projekata.
(16) Prag raspoloživih sredstava je crta iznad koje se nalaze svi zahtjevi za potporu za koje postoji
dovoljno raspoloživih sredstava.
(17) Prag za administrativnu obradu je crta iznad koje se nalaze svi zahtjevi za potporu koji su u
postupku administrativne obrade.
(18) Predsjednik Povjerenstva nakon završenog postupka potpisuje inicijalnu rang listu i dodjeljuje
zahtjeve za potporu LAG administratorima.
(19) Tim postupkom završava rad Povjerenstva i započinje 1. faza u postupku odabira projekata:
Administrativna kontrola projekta ili Analiza 1.

Administrativna kontrola projekata (Analiza 1)
Članak 13.
Administrativnu kontrolu obavljaju LAG administratori koji ne mogu biti članovi niti jednog tijela LAGa (osim Povjerenstva i Ocjenjivačkog odbora) koje sudjeluje u postupku odabira projekata. LAG
administratori obavljaju Analizu 1 na pošten, savjestan i odgovoran način, osiguravajući načelo
nepristranosti i transparentnosti te jednakosti u postupanju. Princip „kontrole četiri oka“ nije obvezan,
ali je preporučljiv na način da voditelj LAG-a pregleda rezultate administrativne kontrole.
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Analiza 1
(1) Nakon što je zaprimio inicijalnu rang listu, voditelj ili druga odgovorna osoba LAG-a dodjeljuje
Zahtjeve za potporu LAG administratorima na jedan od sljedećih načina:
1. U slučaju dovoljno raspoloživih sredstava - princip 1; počevši od zahtjeva za potporu s
najranijim vremenom podnošenja
2. U slučaju nedovoljno raspoloživih sredstava - princip 2; počevši od zahtjeva za potporu
s najvećim zatraženim brojem bodova.
(2) LAG administratori provjeravaju potpunost i sadržaj dokumenata, prihvatljivost korisnika i osnovne
uvjete prihvatljivosti projekta uvidom u zaprimljenu dokumentaciju i koristeći kontrolnu listu „Analiza
1“ u skladu s pojašnjenjima koja su sastavni dio kontrolne liste.
(3) Istovremeno dok se vrši provjera prihvatljivosti prijavitelja, popunjava se tablica Baza podataka koja
se šalje u Agenciju na provjeru istinitosti i prihvatljivosti prijavitelja.
(4) Ako je Zahtjev za potporu nepravovremen ili je na bilo koje eliminacijsko pitanje u kontrolnoj listi
odgovor NE, Zahtjev za potporu se isključuje iz daljnjeg postupka odabira.
(5) Ako je Zahtjev za potporu u Analizi 1 pozitivno ocijenjen (poslije DOPUNE/OBRAZLOŽENJA/
ISPRAVKA (u daljnjem tekstu: D/O/I, ako je ista tražena), odnosno ako je pravovremen i potpun,
korisnik ispunjava temeljne uvjete prihvatljivosti i na sva kontrolna pitanja je odgovor DA ili NIJE
PRIMJENJIVO (N/P), LAG administrator obavještava voditelja ili drugu odgovornu osobu LAG-a o
pozitivnom rezultatu Analize 1.
(6) Ako je Zahtjev za potporu negativno ocijenjen (poslije D/O/I, ako je ista tražena), odnosno na bilo
koje kontrolno pitanje je odgovor NE, Zahtjev za potporu se isključuje iz daljnjeg postupka odabira.
(7) Ako voditelj LAG-a procjeni da određene provjere, iz faze ocjenjivanja projekata (dodjela broja
bodova, utvrđivanje prihvatljivosti projekta, prihvatljivih/neprihvatljivih aktivnosti/troškova) mogu
obaviti i LAG administratori, o istome će napisati bilješku te će LAG administratori obavljati provjere iz
te faze.
(8) Tijekom Analize 1 ažurira se inicijalna rang lista.
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Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak
Članak 14.
(1) Ako je bilo koji odgovor na kontrolno pitanje u Analizi 1 D/O/I, odnosno ako je Zahtjev za potporu
nepotpun ili ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu
dokumentaciju, LAG administrator će pripremiti Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem
tekstu: Zahtjev za D/O/I).
(2) U Zahtjevu za D/O/I mora se jasno navesti dokumentacija koju korisnik nije dostavio i/ili koja nije
odgovarajućeg sadržaja i/ili nije razumljiva kako bi korisnik mogao dostaviti dokumentaciju
odgovarajućeg sadržaja.
(3) Zahtjev za D/O/I dostavlja se korisniku preporučenom poštom s povratnicom i/ili elektroničkim
putem. U Zahtjevu za D/O/I mora se navesti rok (5 radnih dana od primitka Zahtjeva za D/O/I) u kojem
je korisnik obvezan odgovoriti na Zahtjev za D/O/I.
(4) U slučaju dostave Zahtjeva za D/O/I putem pošte, danom dostave smatra se datum preuzimanja
preporučene pošiljke od strane korisnika. Preporučljivo je da odabrani LAG ponovi dostavu ako korisnik
ne zaprimi preporučenu pošiljku. Ako korisnik niti nakon ponovljene dostave ne zaprimi preporučenu
pošiljku, danom dostave se smatra dan kada je odabrani LAG putem pošte uputio ponovljenu dostavu
korisniku.
(5) Dostava Zahtjeva za D/O/I elektroničkim putem smatra se izvršenom u trenutku kada je zabilježena
na poslužitelju primatelja za primanje takvih poruka. Ako korisnik ne zaprimi Zahtjev za D/O/I
elektroničkim putem, dostava će se obaviti preporučenom poštom s povratnicom, na gore navedeni
način.
(6) Nakon zaprimanja odgovora na Zahtjev za D/O/I, LAG administrator će nastaviti s ispunjavanjem
kontrolnih pitanja gdje je odgovoreno s D/O/I.
(7) Ako dokumentacija tražena putem Zahtjeva za D/O/I nije dostavljena/nije dostavljena u
propisanome roku/nije potpuna/nije odgovarajuća, takvi projekti se isključuju iz daljnjeg postupka
odabira.
(8) Zahtjevi za potporu u kojima je Analiza 1 pozitivna, a administrativna obrada obavlja se po principu
1 prosljeđuju se u 2. fazu postupka odabira projekata: Ocjenjivanje projekata (Analiza 2).

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj,
Podmjera 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije",
Podmjera 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i
Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“
LAG MORE 249

15

PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020.
Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

[PRAVILNIK] LAG MORE 249
(9) LAG administratori pripremaju radne materijalne i bilješke za Analizu 2 kako bi ocjenjivači imali sve
potrebne informacije i lakše prošli kroz Analizu 2.

Ocjenjivanje projekata (Analiza 2)
Članak 15.
(1) Ocjenjivanje projekata vrši Ocjenjivački odbor (OO) kojeg imenuje UO. Upravni odbor donosi Odluku
o imenovanju osoba koje će sudjelovati u Ocjenjivačkom odboru. U OO može se imenovati i LAG
administratore.
LAG „More 249“ ima jasne i objektivne kriterije koji su u skladu s kriterijima na nacionalnoj razini te
ocjenjivački odbor čine najmanje dva ocjenjivača koji ne moraju biti s područja/ članovi LAG-a. U slučaju
potencijalnog sukoba ili spriječenosti u sudjelovanju u ocjenjivanju, UO će imenovati dvije zamjene. Svi
članovi Ocjenjivačkog odbora (u daljnjem tekstu: ocjenjivači) moraju potpisati izjavu o povjerljivosti i
nepristranosti i izjavu o izbjegavanju sukoba interesa. Članovi OO ne mogu biti članovi niti jednog tijela
LAG-a (osim Povjerenstva za otvaranje Zahtjeva za potporu) koje sudjeluje u odabiru projekta ili
rješavanja Prigovora na odluke.
(2) Ako se utvrdi okolnost zbog koje pojedini ocjenjivač ne može objektivno izvršiti bodovanje
pojedinog projekta isti se isključuje iz rada Odbora te u radu Ocjenjivačkog odbora sudjeluje drugi član.
(3) Ocjenjivački odbor provodi ocjenjivanje projektnog prijedloga sukladno kriterijima odabira,
utvrđivanja prihvatljivih troškova/aktivnosti, procijenjeni iznos prihvatljivog troška, intenzitet i iznos
javne potpore i ostvareni broj bodova po projektu u skladu s kontrolnom listom „Analiza 2“ te u skladu
s pojašnjenjima koji su sastavni dio te liste. Zbog jasnih i objektivnih kriterija vrši se bodovanje od strane
dva vanjska ocjenjivača. U slučaju da različito boduju određeni kriterij, treći ocjenjivač dodjeljuje
bodove po zadanim kriterijima.
(4) Kvalitativna ocjena projektnog prijedloga odnosi se na:
 prihvatljivosti projekta sukladno uvjetima i kriterijima iz odabrane LRS i dokumentima na
nacionalnoj razini
 sukladnosti s kriterijima odabira (utvrđivanje broja bodova po projektu)
 utvrđivanje prihvatljivih troškova i iznosa istih sukladno odabranoj LRS
 utvrđivanje intenziteta i iznosa potpore,
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Ocjenjivač prema LAG natječaju korisniku ne može dodijeliti veći broj bodova po pojedinom kriteriju
odabira kao ni iznos potpore veći od traženog u prijavnom obrascu.
Ocjenjivač mora obrazložiti zašto je korisnik ostvario bodove po svakom kriteriju.
(5) Ako je tijekom Analize 2 bilo koji od odgovora „OBRAZLOŽENJE/ISPRAVAK (O/I)“, ocjenjivač će
zatražiti obrazloženje/ispravak (sukladno članku 14.) koje je podnositelj Zahtjeva za potporu dužan
dostaviti u roku od pet (5) radnih dana. Ocjenjivač ne može zatražiti u fazi ocjenjivanja projekta dostavu
dokumentacije koja je uvjet potpunosti prijave i moguće ju je dostaviti samo u prvoj fazi
„Administrativne kontrole“ A1.
(6) Ako je Zahtjev za potporu prije/poslije O/I pozitivno ocijenjen, odnosno svi odgovori na kontrolna
pitanja su DA, ocjenjivač će završiti s Analizom 2 i obavijestiti voditelja LAG-a o pozitivnoj Analizi 2 te
napisati preporuku za odabir projekta.
(7) Ako je Zahtjev za potporu prije/poslije O/I negativno ocijenjen, odnosno projekt ne udovoljava
uvjetima prihvatljivosti ili ne prolazi minimalni prag prolaznosti sukladno kriterijima odabira, projekt
će biti isključen iz daljnjeg postupka odabira. U toj situaciji, ocjenjivači moraju jasno naznačiti zašto je
projekt negativno ocijenjen.
(8) U slučaju negativno ocijenjenih projekata i/ili smanjenja zatraženog broj bodova i/ili smanjenja
zatraženog iznos potpore, ažurira se Inicijalna rang lista.
(9) Ocjenjivački odbor izrađuje listu odobrenih / odbijenih projekata s razlozima odbijanja. Ocjenjivački
odbor izrađuje zajedničko izvješće o vrednovanju pojedinih projektnih prijedloga (prosjek pojedinačnih
ocjena) u svakom projektu iz kojeg je razvidno i pojedinačno vrednovanje svakog člana OO.
Rangiranje projekata
Članak 16.
(1) Nakon što završi ocjenjivanje za sve pozitivno ocijenjene projekte, formira se rang-lista sukladno
kriterijima odabira projekata navedenim u LRS. Rang-lista mora sadržavati jasno obrazloženje za svaku
preporuku pojedinog projekta za odabir uz obavezno naznačeni naziv projekta, prihvatljive
troškove/aktivnosti, najviši iznos prihvatljivog troška/aktivnosti, intenzitet i iznos potpore te ostvareni
broj bodova uz jasnu napomenu UO LAG-a o opravdanosti projekta.
(2) Na listi iz stavka 1. se nalaze i projekti koji su isključeni iz postupka odabira projekata.
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(3) Prednost na rang-listi imaju projekti s ostvarenim većim brojem bodova. Ako dva ili više prijavitelja
imaju isti ostvareni broj bodova, prednost na rang listi imaju projekti prema kriteriju vremena
podnošenja Zahtjeva za potporu (datum, sat, minuta i sekunda) i to na sljedeći način:
- potpuni Zahtjev za potporu za koji nije tražena dopuna, pri čemu se vremenom podnošenja potpunog
Zahtjeva za potporu smatra trenutak slanja (datum, sat, minuta, sekunda) Potvrde o podnošenju u
slučaju slanja preporučenom pošiljkom s povratnicom
- Zahtjev za potporu za koje je izdan zahtjev za dopunu, pri čemu prednost imaju zahtjevi za potporu
korisnika koji su u kraćem roku postupili po zahtjevu za dopunu (provjera datuma, sata, minuta,
sekunda),
Ako dva ili više Zahtjeva za potporu i nakon takve provjere imaju isti broj bodova, provest će se
postupak izvlačenja slučajnim odabirom u prisutnosti javnog bilježnika.

Princip 1 (Dovoljno raspoloživih sredstava)
(1) U slučaju dovoljno raspoloživih sredstava, odnosno ako je iznos zatražene potpore manji od iznosa
raspoloživih sredstava propisanih LAG natječajem, administrativna obrada se obavlja po principu 1.
Prilikom provedbe principa 1 ne utvrđuje se prag za administrativnu obradu i prag raspoloživih
sredstava jer za sve zaprimljene Zahtjeve za potporu ima dovoljno raspoloživih sredstava.
(2) Nakon pozitivne Analize 1 i Analize 2 te dovoljno raspoloživih sredstava, saziva se sjednica UO kako
bi članovi UO LAG-a odobrili/odbili predloženi projekt.
(3) Prednost takvog modela je da se korisniku izdaje Odluka o odabiru projekta u najbržem mogućem
roku te LAG može podnijeti Zahtjev za potporu u Agenciju za plaćanja kako bi se što prije ostvarilo
pravo na javnu potporu (u slučaju pozitivne ocjene od strane Agencije za plaćanja). Negativna strana
takvog modela je ta što bi se UO LAG-a morao sastati više puta u vrlo kratkom roku, jer se niti jedna
odluka ne može donijeti bez njegovog odobrenja.
(4) Navedeni postupak vrijedi i kod isključenja projekata iz Analize 1 i/ili Analize 2.
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Princip 2 (Nedovoljno raspoloživih sredstava)
(1) U slučaju kada se temeljem rang-liste utvrdi da nema dovoljno raspoloživih sredstava za sve
pozitivno ocijenjene projekte, a sve sukladno alociranim sredstvima propisanim LAG Natječajem,
određuje se prag raspoloživosti iznad kojeg će se nalaziti svi projekti za koje postoji dovoljno
raspoloživih sredstava.
(2) Prilikom provedbe principa 2 utvrđuje se prag za administrativnu obradu i prag raspoloživih
sredstava, što znači da je redoslijed na rang listi bitan prilikom odabira projekata.
(3) Analiza 1 započinje obradom projekata koji imaju najveći zatraženi broj bodova. Analiza 1 obavlja
se na svim zahtjevima za potporu koji se nalaze iznad praga za administrativnu obradu. U slučaju
isključenja projekata, rang lista se ažurira i prag za administrativnu obradu se pomiče niže, kao i prag
raspoloživih sredstava sukladno članku 12. ovog Pravilnika.
(4) Analiza 2 započinje za sve projekte koji su pozitivno ocijenjeni i nalaze se iznad praga za
administrativnu obradu.
(5) LAG saziva sjednicu UO LAG-a:
- paralelno s početkom Analize 2 kako bi se potvrdilo isključenje projekata iz Analize 1, sukladno članku
17. ovog Pravilnika i/ili
- nakon završetka Analize 2, kako bi se svaki pozitivno i/ili negativno ocijenjen projekt odobrio/odbio,
sukladno članku 17. ovog Pravilnika.

Odabir projekata od UO LAG-a
Članak 17.
Nakon što su Zahtjevi za potporu isključeni iz Analize 1/Analize 2 ili su pozitivno ocijenjeni nakon
Analize 2, odabrani LAG saziva sjednicu UO LAG-a kako bi članovi LAG-a za svaki pozitivno i/ili negativno
ocijenjen projekt mogli provesti glasovanje i time započinje 3. Faza u postupku odabira projekta:
Odabir projekata od strane UO LAG-a.
(1) Voditelj LAG-a prije održavanja sjednica UO LAG-a (preporučuje se 7 dana prije održavanja sjednice),
elektroničkom poštom obavještava sve članove UO LAG-a o održavanju sjednice, navodeći vrijeme i
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mjesto održavanja sjednice te se dostavljaju materijali vezani za temu sjednice. Zajedno s
elektroničkom obavijesti šalje se i popis korisnika prijavljenih na LAG Natječaj kako bi članovi UO LAGa mogli zatražiti izuzimanje u slučaju sukoba interesa.
(2) Član UO LAG-a unaprijed obavještava LAG o sljedećem:
-

hoće li moći prisustvovati sjednici UO LAG-a
nalazi li se u sukobu interesa
hoće li glasovati pisanim postupkom, ako nije u mogućnosti fizički prisustvovati sjednici UO
LAG-a,

(3) Svaki pojedinačni član UO LAG-a može najviše jednom (1) u četiri (4) uzastopne sjednice glasovati
pisanim postupkom. Iznimno, predstavnici članova UO LAG-a koji imaju prebivalište ili boravište na
nekom od otoka ili se sjedište LAG-a nalazi na otoku mogu glasovati pisanim postupkom prilikom svake
sjednice UO LAG-a. Ako se član UO LAG-a izjasni da će glasovati pisanim postupkom, član UO LAG-a
mora rezultat glasovanja dostaviti najkasnije do početka sjednice UO LAG-a, u suprotnom će se
smatrati da se izjasnio pozitivno (DA).
(5) Članovi UO LAG-a moraju imati relevantnu dokumentaciju prilikom odlučivanja i unaprijed biti
obaviješteni o održavanju sjednice. Na zahtjev članova UO LAG-a, ocjenjivači i/ili osobe koje provode
administrativnu kontrolu projekta mogu prisustvovati sjednicama kako bi im obrazložili projekt.
(6) UO LAG-a može zatražiti dodatne informacije kako bi mogao donijeti ispravnu odluku pri čemu nije
obvezan prihvatiti preporuku ocjenjivača i osoba koje provode administrativnu kontrolu projekta, ali
mora biti zabilježen jasan razlog za donošenje takve odluke. Ako se dogodi takva situacija, odnosno UO
LAG ne slaže se s isključivanjem projekata iz Analize 1 ili Analize 2, tada mora dokazati vlastitom
provjerom i na temelju činjenica da je predloženi projekt prihvatljiv. U slučaju da se članovi UO LAG-a
ne slažu s odobrenjem projekta nakon pozitivne ocjene iza Analize 2, također mora dokazati na temelju
činjenica ili vlastite provjere da je zahtjev za potporu neprihvatljiv.
(7) Članovi UO LAG-a koji fizički prisustvuju sjednicama UO LAG-a, prilikom glasovanja moraju se
izjasniti pozitivno (DA) ili negativno (NE). Suzdržanost prilikom glasovanja nije dozvoljena.
(8) Članovi UO LAG-a moraju odobriti i isključenje projekata iz postupka odabira.
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(9) Zapisnici sa sastanaka UO LAG-a bilježe se i pohranjuju u prijavni dosje projekta. U zapisnicima mora
jasno biti naznačeno koji članovi UO LAG-a su imali pravo glasa prilikom odlučivanja, koju interesnu
skupinu (i sektor) predstavljaju te rezultati samog glasovanja po svakom članu UO LAG-a.
(10) UO LAG-a broji 13 članova te Skupština LAG-a po potrebi može imenovati po jednog zamjenskog
člana iz svakog sektora: javni, civilni i gospodarski (ukupno 3). Zamjenski članovi UO punopravno
sudjeluju na sjednicama UO samo u slučaju utvrđenog sukoba interesa i izuzimanja redovnog člana iz
glasanja kod odabira projekata na LAG razini.

Članak 18.
(1) LAG „More 249“ prilikom odabira projekata od strane UO mora osigurati sljedeća načela:
– najmanje 51% članova UO LAG-a mora imati pravo glasa prilikom odlučivanja, uvažavajući načela
sektorske zastupljenosti (čl.34. Uredba (EU) 1303/2013)-op.a. moguće je da je redovni član UO izuzet
od glasanja ako je u potencijalnom sukobu interesa, pa se izuzima iz istog, što se bilježi zapisnikom sa
sastanka.
– ako se utvrdi postojanje sukoba interesa kod pojedinog člana UO, umjesto njega će odlučivati
zamjenski član UO koji mora dolaziti iz istog sektora
– za odabir projekta mora glasovati natpolovična većina članova UO LAG-a s pravom glasa
– bilo koja pojedinačna interesna skupina ne posjeduje više od 49% glasačkih prava prilikom
odlučivanja
– kvorum od 51% članova mora fizički prisustvovati sjednicama UO LAG-a kako bi odluke bile
pravovaljane, odnosno Upotreba pisane procedure kako bi se omogućio kvorum nije dozvoljena
– glasovanje upotrebom pisane procedure je dozvoljeno sukladno članku 34. Uredbe (EU)
br. 1303/2013 uz poštivanje kvoruma iz prethodne alineje
– nepristranost i transparentnost prilikom odabira projekata
– jednakost u postupanju prema svim korisnicima i svim uključenim stranama prilikom postupka
odabira projekata
– zaštita osobnih podataka i
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– zabrana diskriminacije po bilo kojoj osnovi kao što su rasa, boja kože, spol, jezik, vjera, političko ili
drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovina, rođenje, naobrazba, društveni položaj ili
druge osobine.

Izdavanje odluka
Članak 19.
Odluke korisnicima izdaju se nakon odabira/odbijanja od strane UO LAG-a, na koju korisnik ima pravo
podnijeti prigovor sukladno Članku 22. ovog Pravilnika.

Članak 20.
(1) U slučaju dovoljno raspoloživih sredstava, odnosno ako je iznos zatražene potpore manji od iznosa
raspoloživih sredstava propisanih LAG Natječajem, administrativna obrada se obavlja po principu 1.
(2) Ako je Zahtjev za potporu negativno ocijenjen u Analizi 1/Analizi 2, izdaje se Odluka o odbijanju
projekta, na koju korisnik ima pravo podnijeti prigovor, sukladno poglavlju 7.4 ovih Smjernica.
U slučaju da korisnik podnese prigovor na Odluku o odbijanju projekta te se isti prihvati, nakon
ponovne administrativne obrade izdaje se nova odluka, zavisno o rezultatu obrade.
(3) Ako je Zahtjev za potporu, pozitivno ocijenjen u Analizi 1 i 2, izdaje se Odluka o odabiru projekta,
na koju korisnik ima pravo podnijeti prigovor.
U slučaju da korisnik podnese prigovor na Odluku o odabiru projekta te se prigovor prihvati, nakon
ponovne administrativne obrade, izdaje se Izmjena Odluke o odabiru projekta, na koju korisnik nema
pravo podnijeti prigovor.
Članak 21.
(1) U slučaju nedovoljno raspoloživih sredstava, odnosno ako je iznos zatražene potpore veći od
iznosa raspoloživih sredstava propisanih LAG natječajem, administrativna obrada se obavlja po
principu 2.
- Ako je Zahtjev za potporu negativno ocijenjen u Analizi 1 ili 2, izdaje se Odluka o odbijanju projekta,
na koju korisnik projekta ima pravo podnijeti prigovor.
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- Ako su zatraženi bodovi i/ili potpora smanjeni tijekom Analize 1 ili 2, a projekt je pozitivno ocijenjen,
izdaje se Odluka o rezultatu administrativne kontrole.
- Ako istom nisu smanjeni bodovi i/ili potpora te je pozitivan u analizi 2, obavlja se test dostatnosti
sredstava.
- Ako se testom dostatnosti sredstava utvrdi da postoji dovoljno raspoloživih sredstava, izdaje se
Odluka o odabiru projekta. Na navedenu odluku, korisnik nema pravo podnijeti prigovor jer se istom
nije smanjila niti javna potpora niti broj bodova.
- Ako se testom dostatnosti utvrdi da nema dovoljno raspoloživih sredstava, potrebno je pričekati s
pravomoćnošću drugih odluka kako bi se utvrdilo ima li dovoljno raspoloživih sredstava za predmetnu
prijavu projekta.
- Ako korisnik projekta nije podnio prigovor na Odluku o rezultatu administrativne kontrole i/ili je
prigovor odbijen obavlja se test dostatnosti sredstava. U slučaju da postoji dovoljno raspoloživih
sredstava korisniku se izdaje Odluka o odabiru projekta, koja je konačna.
- Za Zahtjeve za potporu koji su pozitivni, a ne postoji dovoljno raspoloživih sredstava izdaje se
Obavijest o odbacivanju Zahtjeva za potporu zbog nedovoljno raspoloživih sredstava, koja je
konačna. Na navedenu odluku korisnik nema pravo podnijeti prigovor projekta nije smanjenja javna
potpora niti bodovi, nego je negativan zbog nedovoljno raspoloživih sredstava.

Prigovori na Odluke LAG-a „MORE 249“
Članak 22.
O pritužbama na Odluke UO o odabiru prioritetnih projekata po pojedinom Pozivu na natječaj odlučuje
Povjerenstvo za prigovore LAG-a.
(1) Korisnik ima pravo podnijeti prigovor na odluke UO LAG-a „MORE 249“ zbog:
-

povrede odredbi LAG natječaja
pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja
pogrešne primjene pravnog propisa na kojem se temelji odluka,

(2) Članovi tijela LAG-a nadležnog za prigovore ne smiju sudjelovati u prethodnim fazama postupka
odabira projekta niti biti u sukobu interesa.
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(3) Tijelo LAG-a nadležno za prigovore sastoji se od tri člana koji će dolaziti iz različitih sektora, a
imenuje ih Skupština LAG-a „MORE 249“ za odlučivanje po pristiglim prigovorima prijavitelja na LAGnatječajima.
Za svakog člana imenuje se zamjena, vodeći računa o sektorskoj zastupljenosti što znači da bilo koja
pojedinačna interesna skupina ne posjeduje više od 49% glasačkih prava prilikom odlučivanja o
prigovorima sukladno članku 32. stavku 2. točke b) Uredbe (EU) br. 1303/2013.
(4) Prigovor mora biti razumljiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti.
(5) Prigovor se podnosi preporučenom pošiljkom na adresu LAG-a „MORE 249“ u roku propisanom
LAG-natječajem.
(6) Odluke tijela LAG-a nadležnog za prigovore moraju biti jasne i konačne i ne mogu ni na koji način
biti promijenjene od strane UO LAG-a.
(7) Odluka kojom je odlučeno o prigovoru dostavlja se podnositelju prigovora preporučenom pošiljkom
putem poštanskog ureda.

Informiranje javnosti o odabranim projektima
Članak 23.
(1) Popis projekata koji su odabrani na razini LAG-a objavljuju se na mrežnoj stranici LAG-a „MORE
249“, nakon utvrđivanja konačne rang liste, odnosno nakon pravomoćnosti svih Odluka.
(2) Objava sadrži najmanje sljedeće podatke:
-

naziv korisnika,
naziv projekta i njegov kratak opis i
dodijeljeni broj bodova
intenzitet i iznos potpore
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Odredbe o sukobu interesa
Članak 24.
(1) Odabir projekata mora biti nepristran i transparentan što se osigurava sprječavanjem sukoba
interesa.
(2) Sukob interesa ne postoji ako osoba koja sudjeluje u postupku odabira projekta (član
UO/OO/Povjerenstva za prigovore) nije osobno kao niti članovi njegove obitelji (bračni ili izvanbračni
drug, dijete ili roditelj) sljedeće:
- zaposlenik, član, član upravnog ili bilo kojeg drugog tijela ili čelnik upravnog tijela korisnika niti bilo
koje druge fizičke/pravne osobe povezane na bilo koji način s korisnikom (partnerski odnos u provedbi
projekta i sl.)
- u odnosu na korisnika ima bilo kakav materijalni ili nematerijalni interes, nauštrb javnog interesa i to
u slučajevima obiteljske povezanosti, ekonomskih interesa ili drugog zajedničkog interesa.
(3) Osobe koje sudjeluju u postupku odabira moraju biti upoznate s popisom korisnika koji su se prijavili
na LAG Natječaj. Nakon toga te osobe potpisuju Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti kojom se
potvrđuje da se niti one niti članovi njihovih obitelji ne nalaze u sukobu interesa.
(4) U slučaju saznanja da se nalazi u sukobu interesa osoba koja sudjeluje u postupku odabira projekata
obvezna je o tome odmah izvijestiti ostale sudionike i nadležno tijelo LAG-a te pisanim putem zatražiti
izuzimanje iz daljnjeg postupka u vezi s projektom na koji se odnosi utvrđeni sukob interesa. U toj
situaciji LAG „MORE 249“ izuzima takvu osobu iz daljnjeg postupanja kod predmetnog projekta i na
njeno mjesto dolazi zamjenski član.

Faze u postupku dodjele potpore u Agenciji za plaćanja
Članak 25.
(1) Agencija za plaćanja objavljuje i provodi natječaj za mjeru/podmjeru/tip operacije koji se provodi
putem LRS-a (u daljnjem tekstu: natječaj za provedbu LRS-a).
(2) Natječaj za provedbu LRS-a namijenjen je odabranim projektima neovisno o tome koje je LAG
odabrao.

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj,
Podmjera 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije",
Podmjera 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i
Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“
LAG MORE 249

25

PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020.
Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

[PRAVILNIK] LAG MORE 249
(3) Postupak dodjele potpore u Agenciji za plaćanja se sastoji od sljedećih faza:
-

1. faza: podnošenje i zaprimanje Zahtjeva za potporu
2. faza: administrativna kontrola Zahtjeva za potporu
3. Faza: donošenje Odluke o dodjeli sredstava ili Odluke o odbijanju Zahtjeva za
potporu

(4) Postupak dodjele potpore ne može trajati duže od devedeset (90) dana od dana zaprimanja
potpunog Zahtjeva za potporu do dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava odnosno Odluke o
odbijanju Zahtjeva za potporu.

Podnošenje i zaprimanje Zahtjeva za potporu u Agenciji za plaćanja
Članak 26.
(1) Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika.
(2) LAG „MORE 249“ je dužan u ime i za račun korisnika podnijeti Zahtjev za potporu putem AGRONETa u roku od 60 dana od donošenja odluke na LAG-razini.
(3) Nakon zaprimanja Odluke o odabiru korisnik je dužan u roku od 10 radnih dana dostaviti LAG-u
ovjerenu Specijalnu punomoć, zaporku i korisničko ime. Navedena dokumentacija dostavlja se
isključivo poštom na adresu LAG-a „More 249“.
Predložak Specijalne punomoći korisniku se dostavlja zajedno s Odlukom o odabiru.
(4) Ako korisnik Zahtjeva za potporu ne dostavi ovjerenu Specijalnu punomoć, zaporku i korisničko ime
te Izjavu o nepromijenjenim okolnostima, u roku od deset ( 10 ) dana smatrat će se da je odustao od
Zahtjeva za potporu te se dostavlja Odluka o odustajanju.

Administrativna kontrola Zahtjeva za potporu i donošenje Odluke
Članak 27.
(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu Zahtjeva za potporu te donosi Odluku o
dodjeli sredstava ili Odluku o odbijanju Zahtjeva za potporu.
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(2) Administrativna kontrola podrazumijeva sljedeće:
-

-

-

provjeru da li je postupak odabira projekata proveden na način kako je propisano člankom 35.
Pravilnika o provedbi podmjere 19.2, 19.3 i 19.4 unutar mjere 19 iz PRR-a RH 2014.-2020.,
odabranom LRS i LAG natječajem,
provjeru da li su delegirane administrativne provjere iz članka 48. Uredbe (EU) br. 809/2014
obavljene na način kako je propisano Sporazumom o suradnju, ponavljajući administrativne
provjere na osnovi uzorka,
provjeru prihvatljivosti projekta, kontrolu prihvatljivosti i opravdanosti dostavljenih troškova,
ekonomsku i financijsku održivost korisnika i/ili projekata, kontrolu postupka nabave, a sve to
zavisno o tipu operacije i sukladno propisanome u natječaju za provedbu LRS-a.

(3) Prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za potporu Agencija za plaćanja može od LAG-a i/ili
korisnika tražiti dopune, ispravke i obrazloženja na način i u rokovima koji se propisuje natječajem za
provedbu LRS-a.
(4) Najviši iznos potpore koji se utvrđuje Odlukom o dodjeli sredstava ne može biti viši od najvišeg
procijenjenog iznosa potpore iz odluke na LAG-razini.
(5) Lista potvrđenih i odobrenih projekata od strane Agencije za plaćanja objavljuje se na Internet
stranicama LAG-a „More 249“.
(6) Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o dodjeli sredstava iz stavka 1. ovog članka za svaki pozitivno
ocijenjen Zahtjev za potporu te će u izreci predmetne odluke biti navedeno:
-

najviši odobreni iznos potpore,
prava i obveze korisnika,
iznosi razlog umanjenja potpore,
postupovne odredbe prilikom provedbe projekta,
kontrola na terenu,
isplata sredstava,
povrat sredstava,
rokovi u kojima korisnik mora ispuniti pojedine uvjete

(7) Agencija za plaćanja će korisniku prije slanja Odluke o dodjeli sredstava dostaviti predložak Izjave o
nepromijenjenim okolnostima koju je korisnik dužan popunjenu i potpisanu dostaviti Agenciji za
plaćanja u roku od pet (5) dana od zaprimanja predloška.
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(8) Predložak Izjave o nepromijenjenim okolnostima sastavni je dio natječaja za provedbu LRS-a, a
njome korisnik dokazuje da i dalje ispunjava sve uvjete prihvatljivosti i da se projekt od trenutka
odabira nije promijenio te da ne postoje razlozi za njegovo isključenje. U slučaju da korisnik ne dostavi
potpisanu Izjavu o nepromijenjenim okolnostima smatrat će se da je odustao od Zahtjeva za potporu
te će se donijeti Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o dodjeli sredstava
(9) Agencija za plaćanje je dužna obavijestiti LAG „More 249“ o rezultatu administrativne kontrole iz
stavka 1 ovog članka.

Kontrola na terenu
Članak 28.
(1) Agencija za plaćanja na terenu provodi kontrolu ulaganja kroz redovne kontrole:
-

Kontrolu prije isplate i
Ex-post kontrolu tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenja konačnog plaćanja.

(2) Osim kontrole Agencije za plaćanje, navedenih u stavku 1. Ovog članka kontrole na terenu provodi
i LAG i to najmanje jednom u tijeku provedbe odobrenog projekta o čemu sastavlja pisano izvješće s
fotografijama te popunjava obrazac kontrole provedbe aktivnosti.
(3) Redovnom kontrolom na terenu utvrđuje se: ulaganje je stvarno provedeno, radovi su izvršeni,
obavljene usluge i nabavljena oprema u skladu s odlukom, uvid u osobnu iskaznicu korisnika zahtjeva
za potporu i sl. Redovna kontrola će se obaviti prije i/ili nakon isplate konačne rate.
(4) Izvanredna kontrola obuhvaća kontrole kod sumnje na nepravilnost ili prevaru: na zahtjev UO LAGa ili na zahtjev Agencije za plaćanja.
(5) Redovna kontrola na terenu prije podnošenja zahtjeva za isplatu konačne rate provodi se kod svih
odobrenih projekata.
Kontrola na terenu nakon isplate 2 rate provodi se kod minimalno 10% odobrenih korisnika i utvrđuje
nepromijenjene okolnosti u pogledu prihvatljivosti korisnika u trenutku odobrenja. Kontrola se
korisniku najavljuje u roku ne dužem od 48 sati prije posjete lokaciji. Najava kontrole putem
elektroničke pošte (ako je primjenjivo) i/ili telefonski. Kontrolni obrasci terenske kontrole zajedno s
fotografijama odlažu se i čuvaju u dosje projektne prijave.
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Postupanje i čuvanje dokumentacije te tajnost podataka
Članak 29.
Sva zaprimljena dokumentacija tijekom provedbe natječaja po pojedinim tipovima operacija, te ona
koja će biti kreirana u LAG-u tijekom obrade, odnosno selekcije zaprimljenih zahtjeva za potporu, čuva
se sukladno odredbama važećih zakonskih propisa.
Svi zaposlenici LAG-a moraju imati potpisan Ugovor o tajnosti podataka podnositelja zahtjeva za
potporu te povjerljivosti podataka dobivenih od strane AP koje se ne smiju prenositi trećim stranama.
Sva Natječajna dokumentacija čuva se 7 godina od raspisivanja LAG Natječaja.
Svi članovi Povjerenstva za otvaranje Zahtjeva za potporu; Ocjenjivačkog odbora i Povjerenstva za
prigovore potpisuju Izjavu o čuvanju, povjerljivosti tajnosti podatka.

Miljenko Meštrov, predsjednik
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