
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 plana 20% 

 

Ulaganje na području JLS-a koje pripada 1. ili 2. skupini  20 
Ulaganja na području JLS-a koje pripada 3. ili 4. skupini + JLS-ovi na otocima i brdsko-
planinskom području koji su razvrstani u 5. ili 6. skupinu  15 

Ulaganja na području JLS-a koje pripada 5. ili 6. skupini + JLS-ovi na otocima i brdsko-
planinskom području koji su razvrstani u 7. ili 8. skupinu 10 

Ulaganja na području JLS-a koje pripada 7. ili 8. skupini 5 

D HORIZONTALNI KRITERIJI  Najviše 20% 

1. Utjecaj aktivnosti iz poslovnog plana na okoliš 5% 
  Aktivnosti iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš  5 

2. Utjecaj ulaganja na ranjive skupine 5% 
 Aktivnosti iz poslovnog plana uključuju i ranjive skupine1 5 

3. Stručna sprema i radno iskustvo nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednog  
gospodarstva ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva nositelj aktivnosti 10% 

                                                           
1 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 



  

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 projektom2 6 

NAJVEĆI BROJ BODOVA 100% 
PRAG PROLAZNOSTI 40% 

 

  

                                                           
2   Radno iskustvo se dokazuje ugovorom o radu iz kojeg je vidljivo radno iskustvo iz poslova koji su povezani s 
projektom 



 
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“. 

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“. 

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

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 aktivnosti. Pod uštedom energije za ovaj natječaj se podrazumijeva kupnja 
i po potrebi ugradnja isključivo novih strojeva i opreme u svrhu obavljanja nepoljoprivredne 
aktivnosti. 

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

Bodove po ovom kriteriju dobivaju svi projekti koji imaju direktan utjecaj na sljedeće 
osjetljive kategorije stanovnika (opisno): 

- osobe s invaliditetom,  
- osobe starije životne dobi,  
- starije osobe bez mirovina,  
- samohrani roditelji,  
- branitelji i njihove obitelji, 
- ranjive etničke manjine (Romi),  
- djeca i mladež bez odgovarajuće roditeljske skrbi, 
- migranti. 

Kriterij odabira D Horizontalni kriterij broj 3. „Stručna sprema i radno iskustvo 
nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva ili člana obiteljskog 
poljoprivrednog gospodarstva nositelj aktivnosti“: 

Radno iskustvo se dokazuje ugovorom o radu iz kojeg je vidljivo radno iskustvo iz poslova koji 
su povezani s projektom. 

 

 


