Indikativni plan natječaja za 2021. godinu iz Programa ruralnog razvoja

Ministarstvo poljoprivrede i u ovoj godini nastavlja sa dodjelom bespovratnih sredstava iz
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. te će tako korisnicima biti na
raspolaganju više od 2,4 milijarde kuna.
Na portalu Ruralni razvoj objavljen je novi indikativni plan objave natječaja za 2021. godinu,
koji će s prema potrebi ažurirati tijekom godine. U planu za 2021. godinu je 27 natječaja sa
ciljem povećanja konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije,
ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima uopće.
Natječaji koje bi interesiralo žitelje na području Gorskog kotara je objava natječaj za tip
operacije 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima i to u prvom kvartalu 2021. godine. Na
natječaj se mogu prijaviti mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina koji
posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine. Prihvatljivi troškovi su kupnja
poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, ali i domaćih životinja, višegodišnje bilje,
sjeme i sadni materijal, gradnja ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata,
podizanje novih i rekonstrukcija postojećih višegodišnji nasada i dr.
U drugom kvartalu 2021. godine će biti objava natječaja za tip operacije 6.3.1 Potpora
razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava. Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna
gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika ekonomke veličine od 2.000 eura do 7.999.
Svrha ovog natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu
na tržišno orijentiranu proizvodnju i održivom razvoju. Korisnici mogu nabaviti
poljoprivrednu mehanizaciju, opremu, strojeve, sjeme i sadni materijal, kupnja domaćih
životinja, građenje, opremanje zatvorenih i zaštićenih prostora itd.
Osim ulaganja u poljoprivredu, ulagat će se i u šumarskom sektoru, pa će u trećem kvartalu
biti objavljeni natječaji za šumoposjednike, obrte, mikro, mala i srednja poduzeća
registrirana za djelatnost prerade drva za tip operacije 8.6.1. Modernizacija tehnologija
strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko-uzgojnim radovima i tip operacije 8.6.2
Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i oprema u predindustrijskoj preradi drva.
Prihvatljivi troškovi su kupnja novih i rabljenih strojeva, alata i uređaja za sječu i izradu drva,
kao i oprema za preradu drva, sušare, silosi, skladišta itd. Svrha ovih natječaja je ulaganje u
razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma.
U zadnjem kvartalu 2021. godine je predviđen natječaj tip operacije 6.2.1 Potpora ulaganju u
pokretanju nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području i tip operacije 6.4.1 Razvoj
nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima. Svrha natječaja je uz očuvanje ili
stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanje održivog razvoja
ruralnih područja. Potencijalni korisnici mogu bit fizičke ili pravne osobe upisane u Upisnik
poljoprivrednika.

Svakako pratite web i facebook stranice Lokalne razvojne agencije Pins, gdje ćemo redoviti
obavještavati o otvaranju natječaja iz Programa ruralnog razvoja.
Odlučite li se javiti na bilo koju od mjera, te zatrebate li stručnu pomoć, kao i sve informacije
oko natječaja i pisanja poslovnog plana možete nam se obratiti putem e maila pins@ri.tcom.hr ili na broj telefona 051/810 820.

