
Najčešća pitanja i odgovori za mjeru I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“ 
 

 

Da li u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014.-2020. postoji 

natječaj za dodjelu potpore za kupnju ribarskih plovila? 

U okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR), tj. europskog fonda namijenjenog sektoru ribarstva za 

razdoblje 2014.-2020., a koji se trenutno provodi, ne postoji natječaj za dodjelu potpore za kupnju ribarskih 

plovila, tj. s obzirom da izgradnja/kupnja novih ribolovnih plovila ili uvoz ribolovnih plovila nisu prihvatljivi za 

dodjelu potpore kroz ovaj fond, natječaji za kupnju/izgradnju ribarskih plovila se neće provoditi. 

Međutim, u okviru mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“ i mjere I.20. „Energetska učinkovitost i ublažavanje 

klimatskih promjena“ postoje natječaji za dodjelu potpore za ulaganja u postojeća ribarska plovila. Više 

informacija za pojedine natječaje/mjere možete pronaći na stranici Uprave 

ribarstva: http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=2764.  

 

Koji su predmeti potpore u okviru mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“ i mjere I.20. „Energetska 

učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena"? 

Sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. "Zaštita zdravlja i sigurnost" 

(„Narodne novine“, broj 88/2016) predmet potpore su ulaganja u ribarska plovila s ciljem poboljšanja sigurnosnih, 

zdravstvenih, higijenskih i radnih uvjeta, a sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u 

okviru mjere I.20. "Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena" („Narodne novine“, broj 88/2016) 

predmet potpore su ulaganja i aktivnosti u svrhu ublažavanja učinaka klimatskih promjena i poboljšanja 

energetske učinkovitosti ribarskih plovila.  

 

Da li su u okviru mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“ prihvatljivi troškovi nabave GPS i AIS uređaja, 

sonara te radara za brod? 

„GPS“ spada u „MEO“ satelitski sistem komunikacije i prihvatljiv je trošak, ukoliko se isti neće koristiti za operacije 

povećanja ribolovnih kapaciteta plovila ili povećavanja sposobnosti plovila za pronalaženje ribe. 

Svi ribarski brodovi dužine 15 metara preko svega i više moraju biti opremljeni automatskim sustavom 

identifikacije broda (AIS) klase A, a prihvatljivi troškovi u okviru mjere I.8. "Zaštita zdravlja i sigurnost" su ulaganja 

koja nadilaze zahtjeve predviđene pravom Unije ili nacionalnim pravom. Slijedom navedenoga, „AIS“ je 

neprihvatljiv trošak za ribarska plovila dužine 15 metara preko svega i više, no budući da radi na VHF radio 

frekvenciji za plovila ispod 15 metara je prihvatljiv.  

Sonar ili podvodni električni lokator je elektroakustični uređaj za traženje, otkrivanje i određivanje daljine, dubine i 

smjera te za identifikaciju podvodnih pokretnih i nepokretnih objekata kao što su jata riba. Budući da se istim 

povećava sposobnost plovila za pronalaženje ribe, trošak je neprihvatljiv. 

Radar je radio komunikacijski uređaj i sukladno članku 6. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore 

u okviru mjere I.8. "Zaštita zdravlja i sigurnost" („Narodne novine“, broj 88/2016) spada u prihvatljive troškove.  

 

Da li su u okviru mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“ prihvatljivi troškovi nabave uređaja za dizanje 

sidra te brodske kabine? 

Uređaj za dizanje sidra je oprema za smanjenje ručnog dizanja teških predmeta, i nije izravno povezana s 

ribolovnim aktivnostima. Slijedom navedenoga, uređaj za dizanje sidra je prihvatljiv trošak. 

Sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. "Zaštita zdravlja i sigurnost" 

prihvatljivi troškovi su zakloni na palubi i osuvremenjivanje kabina radi pružanja zaštite od nepovoljnih vremenskih 

uvjeta.  

 

http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=2764

