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1.

OSNOVNE INFORMACIJE

Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje
2014.-2020. s ukupnom alokacijom u iznosu od 344.148.406,00 milijuna eura (EU udio
252.643.138,00 eura i RH udio 91.505.268,00 eura), temelji se na sljedećim prioritetima
Europske unije i specifičnim ciljevima:
PRIORITET UNIJE 1: Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog,
konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva – ukupna raspoloživa javna potpora:
122.527.427,00 eura
-

Specifični cilj 1 – Smanjenje utjecaja ribolova na morski okoliš, uključujući
izbjegavanje i smanjenje, u najvećoj mogućoj mjeri, neželjenog ulova

-

Specifični cilj 2 – Zaštita i očuvanje akvatične bioraznolikosti i akvatičnih ekosustava

-

Specifični cilj 3 - Osiguravanje ravnoteže između ribolovnih kapaciteta i raspoloživih
ribolovnih mogućnosti

-

Specifični cilj 4 - Jačanje konkurentnosti i održivosti poduzeća koja se bave
ribarstvom, uključujući flote za mali priobalni ribolov i poboljšanje zaštite na radu ili
radnih uvjeta

-

Specifični cilj 5 - Pružanje potpore jačanju tehnološkog razvoja i inovacija,
uključujući i povećanje energetske učinkovitosti te prijenos znanja

PRIORITET UNIJE 2: Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne,
konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture - ukupna raspoloživa javna potpora:
73.681.583,00 eura
-

Specifični cilj 1 - Pružanje potpore jačanju tehnološkog razvoja, inovacija i prijenosa
znanja

-

Specifični cilj 2 - Jačanje konkurentnosti i održivosti akvakulturnih poduzeća,
uključujući poboljšanje sigurnosti i uvjeta rada, posebno MSP-ova

-

Specifični cilj 3 - Zaštita i obnova vodne bioraznolikosti i poboljšanje ekosustava
vezanog uz akvakulturu i promocija resursno učinkovite akvakulture

-

Specifični cilj 4 - Promocija akvakulture koja ima visoku razinu zaštite okoliša,
promicanje zdravlja i dobrobiti životinja te javnog zdravlja i sigurnosti

PRIORITET UNIJE 3: Poticanje provedbe Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) – ukupna
raspoloživa javna potpora: 43.181.081,00 eura
-

Specifični cilj 1 - Poboljšanje i pružanje znanstvenih spoznaja kao i poboljšanje
prikupljanja i upravljanja podacima

-

Specifični cilj 2 - Pružanje potpore za praćenje, kontrolu i provedbu, jačanje
institucionalnih kapaciteta i učinkovite javne uprave bez dodatnog administrativnog
opterećenja

PRIORITET UNIJE 4: Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije (Lokalni razvoj pod
vodstvom zajednice - CLLD) - ukupna raspoloživa javna potpora: 29.201.001,00 eura
-

Specifični cilj 1 - Promicanje gospodarskog rasta, društvene uključenosti, stvaranja
radnih mjesta i pružanja podrške upošljivosti i mobilnosti radne snage u obalnim i
kontinentalnim zajednicama koja ovise o ribolovu i akvakulturi, uključujući
diversifikaciju aktivnosti u ribarstvu te prema ostalim sektorima pomorskog
gospodarstva
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PRIORITET UNIJE 5: Poticanje stavljanja na tržište i prerade - ukupna raspoloživa javna
potpora: 54.013.529,00
-

Specifični cilj 1 - Poboljšanje organizacije tržišta za proizvode ribarstva i akvakulture

-

Specifični cilj 2 - Poticanje ulaganja u sektore prerade i stavljanja na tržište

PRIORITET UNIJE 6: Poticanje provedbe Integrirane pomorske politike (IPP) - ukupna
raspoloživa javna potpora: 1.333.334,00 eura
-

Specifični cilj 1 - Razvoj i provedba IPP-a

TEHNIČKA POMOĆ – ukupna raspoloživa javna potpora: 20.211.451,00 eura
Na grafikonu u nastavku je prikazana raspodjela sredstava Operativnog programa po
prioritetima Unije.
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U svrhu postizanja definiranih ciljeva, kroz Operativni program provode se mjere u okviru
pojedinih prioriteta, odabrane kao najvažnije od onih dostupnih kroz Europski fond za
pomorstvo i ribarstvo, uzimajući u obzir analizirane snage, slabosti, prilike i prijetnje te
identificirane potrebe sektora ribarstva i akvakulture. Naime, navedenim procesom je, uz
informacije i prijedloge zaprimljene tijekom konzultacija sa relevantnim dionicima, osigurano
da su sva pitanja i potrebe sektora ribarstva i akvakulture uočena i identificirana. Podaci o
provedbi po prioritetima i mjerama navedeni su u narednom poglavlju.
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2.

PREGLED PROVEDBE U 2018. GODINI

Tijekom 2018. godine provodile su se mjere u okviru svih šest prioriteta Unije te u okviru
tehničke pomoći. Provedba nekih mjera započela je u prethodnim razdobljima, ali su
operacije odobrene ili plaćanja izvršena u 2018.
U okviru prioriteta Unije 1 provedeno je 7 mjera, i to mjera privremenog prestanka
ribolovnih aktivnosti, mjera zaštita zdravlja i sigurnosti, energetska učinkovitost i ublažavanje
klimatskih promjena, diversifikacija i novi oblici prihoda, ribarske luke i iskrcajna mjesta te
dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova. Uz navedeno u 2018. su
završene operacije i plaćanja korisnicima u okviru mjere trajnog prestanka ribolovnih
aktivnosti čija je provedba, tj. odabir operacija završio 31. prosinca 2017. Nadalje, u 2018.
javna potpora je dodijeljena za 522 zahtjeva za potporu koje su dostavili korisnici, u
iznosu od 25 milijuna eura. Što se tiče plaćanja, u okviru ovoga Prioriteta u 2018. godini
isplaćeno je 11,1 milijuna eura.
U okviru prioriteta Unije 2, namijenjenog sektoru akvakulture, nastavljena je provedba
mjere produktivnih ulaganja u akvakulturu te je mjere osiguranja akvakulturnih stokova. U
2018. odobrena je 31 operacija, dodijeljena javna potpora u iznosu od 8,7 milijuna eura te
isplaćeno 8 milijuna eura.
Što se tiče prioriteta Unije 3, koji se odnosi na provedbu Zajedničke ribarstvene politike
kroz prikupljanje podataka i kontrolu, u 2018. dodijeljeno je ukupno 19,4 milijuna eura
javne potpore te isplaćeno 8,3 milijuna eura.
U okviru prioriteta Unije 4, tj. provedbe CLLD pristupa, tijekom 2018. nije bilo odobrenih
operacija i dodijeljenih sredstava odnosno odobrenih lokalnih razvojnih strategija, a s obzirom
da je odabir istih završio u 2017. Što se tiče dodjele potpore za provedbu operacija u okviru
strategija, tijekom 2018. godine nije bilo dodijeljenih sredstava niti odobrenih operacija, a
isplaćeno je 0,5 milijuna eura.
U okviru prioriteta Unije 5, nastavljena je provedba mjera stavljanja na tržište i prerade
proizvoda ribarstva i akvakulture te je započela provedba mjere namijenjene organizacijama
proizvođača za provedbu planova proizvodnje i stavljanja na tržište. U izvještajnom razdoblju
odobrene su 54 operacije i dodijeljeno 10,8 milijuna eura javne potpore. Što se tiče
plaćanja, u okviru ovoga Prioriteta u 2018. godini isplaćeno je 12,9 milijuna eura.
Tijekom izvještajnog razdoblja, u 2018. godini, započela je provedba jedne mjere u okviru
prioriteta Unije 6 i to mjere namijenjene promicanju zaštite morskog okoliša, te održivog
korištenja morskih i obalnih resursa. Tijekom izvještajnog razdoblja odobrena je jedna
operacija za koju je dodijeljena javna potpora u iznosu od 440 tisuća eura. Što se tiče
plaćanja, do kraja 2018. godine nije bilo izvršenih plaćanja korisnicima u okviru ovoga
Prioriteta.
U okviru mjere tehničke pomoći, tijekom 2018. godine odobreno je ukupno 4 operacije i
dodijeljena javna potpora u iznosu od 3 milijuna eura. Što se tiče plaćanja, u izvještajnom
razdoblju isplaćeno je ukupno 0,4 milijuna eura.
Na razini Operativnog programa, u odnosu na provedbu tijekom izvještajnog razdoblja,
javna potpora je dodijeljena za 614 zahtjeva za potporu, uključujući tehničku pomoć, u
iznosu od 67,3 milijuna eura. Što se tiče plaćanja, tijekom 2018. godine isplaćeno je
ukupno 41,2 milijuna eura javne potpore.
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2.1. Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog,
konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva - UP1
Tijekom izvještajnog razdoblja, u 2018. godini, provodile su se sljedeće mjere u okviru ovoga
Prioriteta:
 Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti okružujućim mrežama plivaricama –
srdelarama te pridnenim povlačnim mrežama – koćama:
Okružujuće mreže plivarice - srdelare
 Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti na području cijelog ribolovnog mora
RH, u siječnju/veljači 2018., u trajanju od 30 dana – od ukupno 125 zahtjeva za
potporu, 124 je odobreno, tj. potpora je dodijeljena za 124 ribarska plovila i 899
članova posade, u iznosu od 3,5 milijuna eura. Na temelju zahtjeva za isplatu koje
su podnijeli korisnici Upravljačkom tijelu, u 2018. godini isplaćena je javna
potpora za 122 ribarska plovila, u ukupnom iznosu od 3,5 milijuna eura
 Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti na području cijelog ribolovnog mora
RH, u svibnju 2018., u trajanju od 15 dana – od ukupno 118 zahtjeva za potporu,
105 je odobreno, tj. potpora je dodijeljena za 105 ribarska plovila i 768 članova
posade, u iznosu od 1,5 milijuna eura. Na temelju zahtjeva za isplatu koje su
podnijeli korisnici Upravljačkom tijelu, u 2018. godini isplaćena je javna potpora
za 94 ribarska plovila, u ukupnom iznosu od 1,4 milijuna eura
Pridnene povlačne mreže - koće
 Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti na području ribolovnih zona C, D i E,
u rujnu/listopadu 2017., u trajanju od 30 dana –postupak odobravanja je započeo u
2017. godini, ali je završen u izvještajnom razdoblju, točnije u 2018. godini. Od
ukupno 97 zahtjeva za potporu, odobreno je njih 94, tj. potpora je dodijeljena za
94 ribarska plovila i 214 članova posade u iznosu od 0,71 milijuna eura. Na
temelju zahtjeva za isplatu koje su podnijeli korisnici Upravljačkom tijelu, u
2018. godini isplaćena je javna potpora za 92 ribarska plovila, u ukupnom iznosu
od 0,7 milijuna eura
 Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti na području ribolovnih zona C, D i E,
u rujnu/listopadu 2018., u trajanju od 30 dana – postupak odobravanja je započeo,
ali nije završen u 2018. godini, te je od ukupno 112 zahtjeva za potporu, do kraja
izvještajnog razdoblja odobreno njih 100, tj. potpora je dodijeljena za 100
ribarskih plovila i 230 članova posade u iznosu od 0,7 milijuna eura. Na temelju
zahtjeva za isplatu koje su podnijeli korisnici Upravljačkom tijelu, u 2018. godini
isplaćena je javna potpora za 13 ribarskih plovila, u ukupnom iznosu od 68 tisuća
eura
 Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti
Treći krug: potpora je dodijeljena u prethodnom izvještajnom razdoblju u ukupnom
iznosu od 4,6 milijuna eura za 23 ribarska plovila, s obzirom da se je ova mjera
provodila do kraja 2017. godine, ali su plaćanja korisnicima izvršena u 2018. godini.
Ukupna javna potpora isplaćena u ovom krugu iznosila je 4,5 milijuna eura, za 22
ribarska plovila (jedan odobreni korisnik je odustao).
Ovim natječajem bili su obuhvaćeni sljedeći segmenti flote:
DTS segment 6<12 m, ≥12<18 m, ≥18<24 m i ≥24<40 m
PS segment ≥12<18 m, ≥18<24 m i ≥24<40 m
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 Zaštita zdravlja i sigurnost
 Prvi krug: postupak odobravanja proveden je u 2017. godini, ali se je većina
operacija provodila i isplata korisnika vršila tijekom 2018. godine. Ukupna javna
potpora isplaćena korisnicima u izvještajnom razdoblju iznosila je 0,7 milijuna
eura i to za 74 operacije
 Drugi krug: Pravilnik je objavljen u kolovozu, a natječaj u listopadu 2018. godine,
a ukupna raspoloživa sredstva javne potpore iznosila su 8,2 milijuna eura. Do
kraja 2018. godine nije bilo zaprimljenih zahtjeva za potporu niti odobrenih
operacija, a s obzirom da je rok za prijavu bio do 1. veljače 2019. godine
 Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena
 Prvi krug: postupak odobravanja proveden je u 2017. godini, ali se je većina
operacija provodila i isplata korisnika vršila tijekom 2018. godine. Ukupna javna
potpora isplaćena korisnicima u izvještajnom razdoblju iznosila je 72 tisuće eura i
to za 24 operacije
 Drugi krug: Pravilnik je objavljen u kolovozu, a natječaj u listopadu 2018. godine,
a ukupna raspoloživa sredstva javne potpore iznosila su 2,6 milijuna eura. Do
kraja 2018. godine nije bilo zaprimljenih zahtjeva za potporu niti odobrenih
operacija, a s obzirom da je rok za prijavu bio do 1. veljače 2019. godine
 Diversifikacija i novih oblici prihoda
Pravilnik je objavljen u svibnju, a Natječaj u lipnju 2018. godine, s rokom za prijavu
do 1. listopada 2018. godine. Ukupno je zaprimljeno 5 zahtjeva za potporu, ali do
kraja izvještajnog razdoblja nije završen postupak odobravanja te nije bilo odabranih
operacija.
 Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova
Pravilnik je objavljen u kolovozu 2017. godine, a Natječaj u siječnju 2018. godine, s
rokom za prijavu do 31. ožujka 2018. godine i ukupne vrijednosti 3,3 milijuna eura.
Od ukupno 107 zaprimljenih zahtjeva za potporu, odobreno je njih 89 i dodijeljena je
javna potpora u iznosu od 1,3 milijuna eura. Što se tiče plaćanja, do kraja izvještajnog
razdoblja isplaćeno je ukupno 71 tisuća eura, a s obzirom da je krajnji rok za završetak
operacija u 2019. godini.
 Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa
Pravilnik i Natječaj su objavljeni u siječnju 2018. godine s rokom za prijavu do 1.
travnja 2018. godine i ukupne vrijednosti raspoloživih sredstava javne potpore u
iznosu od 41,5 milijuna eura. Ukupno je zaprimljeno 9 zahtjeva za potporu od čega je
u izvještajnom razdoblju odobreno 6, tj. potpora je dodijeljena za 6 ribarskih luka u
iznosu od 17 milijuna eura. U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenih plaćanja
korisnicima, a s obzirom da su sve operacije u tijeku.
 Inovacije
Drugi krug: Pravilnik je objavljen u rujnu, a natječaj u listopadu 2018. godine, a
ukupna raspoloživa sredstva javne potpore iznosila su 3,3 milijuna eura. Do kraja
2018. godine nije bilo zaprimljenih zahtjeva za potporu niti odobrenih operacija, a s
obzirom da je rok za prijavu bio do 15. veljače 2019. godine
Što se tiče ostalih mjera u okviru ovoga Prioriteta, tijekom 2018. godine provedene su
pripremne aktivnosti za pokretanje provedbe onih mjera koje do sada nisu provođene,
posebno u odnosu na mjere usmjerene očuvanju morske i vodene bioraznolikosti, očuvanju
Natura 2000 i zaštićenih morskih područja, mjere s ciljem povećanja selektivnosti, stvaranja i
5

provedbe partnerstva između znanstvenika i ribara te pružanja savjetodavnih usluga sektoru
ribolova. Za predmetne mjere su izrađeni nacrti podzakonskih propisa, tj. pravilnika kojima se
definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore, a početak provedbe istih je predviđen u
2019. godini.

2.2. Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite,
konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture - UP2

inovativne,

Tijekom izvještajnog razdoblja, u 2018. godini, provodile su se sljedeće mjere u okviru ovoga
prioriteta:
 Produktivna ulaganja u akvakulturu
U okviru ove mjere operacije se većinom odnose na proizvodna ulaganja u
akvakulturu u segment marikulture i slatkovodne akvakulture, a obuhvaćaju ulaganja
u postojeća uzgajališta te u uspostavu novih.
 Prvi krug – potpora za oko polovice operacija (za njih 14) isplaćena je u
prethodnom izvještajnom razdoblju, ali je za njih 12 u 2018. godini isplaćeno
ukupno 5,2 milijuna eura.
 Drugi krug: pravilnik i natječaj su objavljeni u prethodnom izvještajnom
razdoblju, ali je postupak odobravanja proveden u 2018. godini. Od ukupno 36
zaprimljenih zahtjeva za potporu, u izvještajnom razdoblju odobreno je njih 31 te
je dodijeljeno ukupno 8,7 milijuna eura javne potpore. Što se tiče plaćanja, do
kraja izvještajnog razdoblja isplaćeno je ukupno 2,3 milijuna eura javne potpore
za 14 operacija, dok su ostale operacije u tijeku.
 Treći krug: Pravilnik i natječaj su objavljeni u listopadu 2018. godine, a ukupna
raspoloživa sredstva javne potpore iznosila su 15,6 milijuna eura. Do kraja 2018.
godine nije bilo zaprimljenih zahtjeva za potporu niti odobrenih operacija, a s
obzirom da je rok za prijavu bio do 15. veljače 2019. godine
 Osiguranje akvakulturnih stokova
Ova mjera se provodi samo na temelju pravilnika koji je trajno otvoren do iskorištenja
sredstava te se zahtjevi za potporu podnose jednom godišnje. Predmetni pravilnik o
uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore je objavljen u 2016. godini. Tijekom
2018. godine, isplaćena je potpora za 7 operacija koje su odobrene u prethodnom
izvještajnom razdoblju (odnose se na police osiguranja za 2017. godinu), u ukupnom
iznosu 0,5 milijuna eura. Što se tiče zahtjeva za police osiguranja za 2018. godinu,
zaprimljeno ih je 9, ali do kraja izvještajnog razdoblja nije proveden postupak
odobravanja.
 Inovacije
Drugi krug: Pravilnik je objavljen u rujnu, a natječaj u listopadu 2018. godine, a
ukupna raspoloživa sredstva javne potpore iznosila su 8 milijuna eura. Do kraja 2018.
godine nije bilo zaprimljenih zahtjeva za potporu niti odobrenih operacija, a s obzirom
da je rok za prijavu bio do 15. veljače 2019. godine

2.3. Poticanje provedbe Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) - UP3
Vezano za mjere u okviru Prioriteta Unije 3 – prikupljanje podataka te kontrola i provedba, u
2017. godini su se provodile obje mjere i to kako slijedi:
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 Prikupljanje podataka
U 2018. godini odobren je godišnji plan provedbe za 2018. godinu u okviru mjere
prikupljanja podataka i dodijeljena javna potpora u iznosu od 1,3 milijuna eura te
isplaćena javna potpora u iznosu od 2,1 milijuna, uključujući potporu za izdatke
odobrene u prethodnim razdobljima. Do kraja izvještajnog razdoblja, ukupna javna
potpora dodijeljena za ovu mjeru iznosi 6,5 milijuna eura, a ukupno je od početka
provedbe isplaćeno 3,3 milijuna eura. Odobreni godišnji plan obuhvaća aktivnosti u
okviru Plana prikupljanja podataka u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017.-2019.
predviđene za provedbu u 2018. godini. Financijski najznačajnije aktivnosti za koje je
dodijeljena potpora odnose se na biološku komponentu, tj. prikupljanje bioloških
podataka u ribarstvu koje u skladu sa Zakonom o morskom ribarstvu provodi Institut
za oceanografiju i ribarstvo iz Splita. Nadalje, potpora je dodijeljena i za aktivnosti
vođenja baze podataka za prikupljanje podataka u ribarstvu. Uz navedeno, odobrene
aktivnosti obuhvaćaju i ostale aktivnosti u provedbi plana prikupljanja podataka u
ribarstvu.
 Kontrola i provedba
U izvještajnom razdoblju odobrena je jedna operacija koja se odnosi na aktivnosti
predviđene za provedbu u okviru godišnjeg plana za 2018. godinu. U 2018. godini je
dodijeljeno 18,1 milijuna eura javne potpore, a isplaćeno 6,2 milijuna eura. Ukupno od
početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja za mjeru kontrole i provedbe
dodijeljeno je 20,1 milijuna eura i isplaćeno 6,8 milijuna eura te je iz navedenoga
vidljiv značajan napredak u provedbi predviđenih aktivnosti u odnosu na prethodna
razdoblja. Najznačajnije aktivnosti za koje je dodijeljena potpora su aktivnosti
unaprjeđenja sustava nadzora i kontrole u ribarstvu koje obuhvaćaju ulaganja u
najmoderniju opremu za nadzor i kontrolu ribarenja i teritorijalnog mora. Oprema
obuhvaća besposadni zrakoplovni sustav (6 dronova) kojim je uz postojeće sustave
praćenja plovila dodatno nadograđen i vizualni element kontrole. Osim navedenoga,
oprema obuhvaća i dva brza plovila, nove motore za starija plovila ribarske
inspekcije, službena vozila, ali i stereskopske kamere za mjerenje veličine tuna,
elektroničke očevidnike za plovila te računalnu opremu. Za navedena ulaganja u
unaprjeđenje sustava nadzora i kontrole dodijeljeno je 9,4 milijuna eura javne potpore.
Uz navedena ulaganja, s ciljem poboljšanja sustava nadzora i kontrole u ribarstvu
potpora je dodijeljena i za osposobljavanje ovlaštenih osoba odgovornih za praćenje,
kontrolu i nadzor primjene propisa te edukacije ribarskih inspektora i ovlaštenih
osoba. Također, odobrene su i aktivnosti nabave opreme ribarskih inspektora i
djelatnika monitoring centra te razvoja i nadogradnje geoinformacijskog sustava
ribarstva.

2.4. Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije (CLLD) - UP4
Tijekom 2018. godine, u okviru UP4 završila je provedba mjere Pripremna potpora, tj.
izvršena su preostala plaćanja javne potpore korisnicima u iznosu od 36 tisuća eura te su
nastavljene aktivnosti u odnosu na provedbu LRSR.
Nadalje, od ukupno 9 LRSR-a odobrenih u drugom krugu odabira u prethodnom izvještajnom
razdoblju, njih 4 se nalazilo ispod praga raspoloživih sredstava za ovu mjeru te su bile
odobrene uvjetno. Nakon odobrenja izmjene Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo
Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. u kojoj je izvršena preraspodjela
sredstava na UP4, i za te LRSR potvrđeno je odobrenje i omogućene su isplate sredstava.
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Ukupna javna potpora dodijeljena za provedbu LRSR-a, uključujući tekuće troškove i
troškove vođenja iznosi 28,1 milijuna eura.
Nadalje, tijekom 2018. godine proveden je veći broj aktivnosti vezanih uz provedbu CLLD-a.
U veljači 2018. godine održana je radionica u organizaciji Uprave ribarstva i FARNET
jedinice za podršku, na temu podrške lokalnim akcijskim skupinama u ribarstvu (FLAGovima) u provedbi lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu. Na radionici je naglasak bio na
primjerima projekata drugih država članica, tj. na primjerima FLAG-ova iz drugih zemalja,
koji su se provodili u okviru Osi 4 Europskog fonda za ribarstvo 2007.-2013. ili se provode u
okviru UP4 Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. Predstavnice FARNET-a
su prezentirale primjere projekata koji se odnose, među ostalim, na dodanu vrijednost,
diversifikaciju, izravno stavljanje na tržište, lokalno brendiranje i slično. Predstavnici FLAGova su sudjelovali u raspravama, interaktivnim vježbama i razmjeni iskustava u provedbi
LRSR-a. Uz navedeno, tema koja je bila zastupljena na radionici je uključivanje sektora
ribarstva u provedbu LRSR-a, prvenstveno animacija ribara za sudjelovanje u procesima
izrade i provedbe LRSR-a. Radionica je poslužila kao dodatna podrška FLAG-ovima u
uspostavi sustava provedbe LRSR-a na lokalnoj razini i pokretanja samih mjera u okviru
LRSR-a.
U travnju 2018. godine provedena je druga sjednica Upravljačkog odbora u obliku pisanog
postupka odlučivanja na kojoj je usvojen godišnji program rada FLAG mreže za 2018.
godinu. Nacionalna FLAG mreža u 2018. godini ima ukupno 19 članova, od čega su 14
članova predstavnici lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu, 3 člana su predstavnici ribarskih
zadruga, jedan član je predstavnik agencije za ruralni razvoj i jedan član je predstavnik
LEADER mreže Hrvatske.
U svibnju 2018. godine Upravljačko tijelo izradilo je procedure za provedbu LRSR u svrhu
pružanja dodatne potpore FLAG-ovima kako bi im olakšao proces provedbe i koje će im
koristile kao primjer kod definiranja njihovih procedura, natječaja i natječajne dokumentacije.
Povodom toga održana je trodnevna radionica za FLAG-ove pod nazivom: „Upute, pisani
postupci i popratna dokumentacija za provedbu LRSR“ na kojoj su FLAG-ovi sudjelovali u
procesu i postupcima u provedbi LRSR radeći na konkretnim primjerima s ciljem uspješne
provedbe operacija, tj. raspisivanja natječaja navedenih u strategijama.
Nadalje, u lipnju 2018. godine također je održan sastanak s predstavnicima FLAG-ova na
kojem se raspravljalo o pitanjima vezanim uz aktivnosti FLAG mreže, izmjenama i
usklađenjima LRSR, FLAG natječajima i procedurama te izmjenama Pravilnika o provedbi
LRSR. Nakon toga, donesena je izmjena Pravilnika o provedbi LRSR u kojem su odredbe
usklađene i unaprjeđene u skladu sa praksom i iskustvom stečenim tijekom dosadašnje
provedbe, a koja sadrži dodatna pojašnjenja vezana uz postupke i obveze FLAG-ova u svrhu
smanjenja administrativnog opterećenja korisnika.
U listopadu 2018. godine održan je sastanak FLAG mreže u okviru kojeg se raspravljalo o
aktivnostima FLAG mreže poduzetima tijekom prethodnog razdoblja te o planiranim
aktivnostima do kraja godine. Također, raspravljalo se o pitanjima vezanim uz Pravilnik o
provedbi LRSR, donošenju odluka na razini FLAG-a, intenzitetima potpore po pojedinim
operacijama, procedurama za provedbu LRSR, i Zahtjevima za isplatu vezanim uz tekuće
troškove i troškove vođenja LRSR. Održana je i sjednica Upravljačkog odbora FLAG mreže
na kojoj odlučivalo o izboru člana Upravljačkog odbora FLAG mreže kojeg je bilo potrebno
izabrati s obzirom na promjenu predstavnice/ka u FLAG mreži. Također, održana je i
jednodnevna tematska radionica za FLAG-ove na kojoj su predstavnici Upravljačkog tijela
prezentirali najčešće greške prilikom podnošenje Zahtjeva za isplatu za tekuće troškove i
troškove vođenja LRSR, uključujući obveze vezane za kontrolu na terenu. Sastanak s FLAGovima održan je i u prosincu 2018. godine na kojem se raspravljalo o otvorenim pitanjima i
poteškoćama u provedbi LRSR.
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U ovom izvještajnom razdoblju, FLAG-ovi su započeli sa aktivnostima pripreme natječaja,
natječajne dokumentacije i procedura za provedbu svojih LRSR, te je jedan započeo i s
provedbom mjere u okviru svoje LRSR.
Ukupna alokacija sredstava javne potpore za ovaj Prioritet iznosi 29,3 milijuna eura, a što je 7
milijuna eura više nego u okviru Operativnog programa odobrenog u 2015. godini. Naime, s
obzirom na interes korisnika i važnost CLLD pristupa, Republika HRvatska je izmjenom
Operativnog programa u 2018. godini preraspodijelila dodatna sredstva za ovaj Prioritet. Do
kraja 2018. godine dodijeljena su ukupna alocirana sredstva i to za mjeru pripremne potpore
te za provedbu LRSR-a, ali provedba operacija u okviru istih nije započela do kraja
izvještajnog razdoblja. U odnosu na ciljane vrijednosti, u potpunosti su ostvarene kako je
predviđeno, tj. odabrano je planiranih 14 LRSR-a i službeno priznato 14 FLAG-ova. Slijedom
toga, nije uočen napredak u odnosu na pokazatelje rezultata, a koji se odnose na samu
provedbu LRSR-a i ciljeve Prioriteta, tj. povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije.

2.5. Poticanje stavljanja na tržište i prerade - UP5
Tijekom izvještajnog razdoblja, u 2018. godini, provedene su dvije mjere u okviru ovoga
prioriteta, točnije mjera stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture i mjera prerade
proizvoda ribarstva i akvakulture.
 Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture
Operacije u okviru ove mjere obuhvaćaju ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i
opremanje objekata za preradu proizvoda, a u svrhu unaprjeđenja proizvodnje,
sigurnosti, radnih, zdravstvenih i higijenskih uvjeta sigurnosti i u objektima te štednji
energije ili smanjenju utjecaja na okoliš.
 Prvi krug – ovaj natječaj je proveden u 2016. i 2017. godini, ali je dio plaćanja
izvršen u 2018. godini, kada je bio krajnji rok za završetak operacija. Dakle,
tijekom izvještajnog razdoblja isplaćeno je ukupno 6 milijuna eura javne potpore
za preostalih 11 operacija
 Drugi krug - natječaj je objavljen u 2017. godini, ali je postupak odobravanja
započeo u 2018. godini. Od 21 zahtjeva za potporu, u izvještajnom razdoblju
odobreno je njih 19 i dodijeljena ukupna javna potpora u iznosu od 7,5 milijuna
eura. Što se tiče plaćanja, u 2018. godini je u okviru ovoga natječaja isplaćeno
ukupno 2,3 milijuna eura.
 Treći krug – pravilnik je objavljen u prosincu 2018. godine, a natječaj u sljedećem
izvještajnom razdoblju, tj. nije isti nije proveden u 2018. godini
 Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture
U okviru ove mjere operacije pretežito obuhvaćaju aktivnosti koje doprinose nalaženju
novih tržišta i poboljšanju uvjeta za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i
akvakulture, a provode ih korisnici iz svih podsektora, tj. Korisnici iz sektora ribolova,
akvakulture i prerade proizvoda ribarstva i akvakulture. Osim gospodarskih subjekata,
operacije u okviru ove mjere provode i zajednički korisnici te udruženja u ribarstvu,
kao što su strukovna udruženja i cehovi te ostale organizacije koje su osnovane i
priznate po posebnim propisima te okupljaju i predstavljaju sektor ribarstva, na
nacionalnoj, ali i na regionalnoj/lokalnoj razini.
 Prvi krug – ovaj natječaj je proveden u 2016. i 2017. godini, ali je dio plaćanja
izvršen u 2018. godini (krajnji rok za završetak operacija i podnošenje zahtjeva za
isplatu bio je 31. prosinac 2017. godine). Slijedom toga, tijekom izvještajnog
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razdoblja isplaćeno je ukupno 1,2 milijuna eura javne potpore za preostale 3
operacije
 Drugi krug – drugi natječaj je objavljen u 2017. godini, ali je psotupak
odobravanja završen u 2018. godini. Dakle, od ukupno 61 zaprimljenog zahtjeva
za potporu, u 2017. je odobreno njih 47, a u 2018. godini još njih 13, tj. ukupno
60 u okviru natječaja. Ukupna javna potpora dodijeljena u 2018. godini iznosi 3,2
milijuna eura. Što se tiče plaćanja, do kraja 2018. godine isplaćeno je ukupno 3,4
milijuna eura javne potpore.
 Treći krug – Pravilnik je objavljen u kolovozu, a natječaj u rujnu 2018. godine, s
rokom prijave do 15. studenoga 2018. godine, a ukupna raspoloživa sredstva
javne potpore iznosila su 11,5 milijuna eura. Postupak odobravanja je započeo, ali
nije završen u izvještajnom razdoblju te je od ukupno 43 zahtjeva za potporu, do
kraja 2018. godine odobren 1 zahtjev i dodijeljena ukupna javna potpora u iznosu
od 99 tisuća eura.
 Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište
Ova mjera se provodi samo na temelju pravilnika koji je trajno otvoren do iskorištenja
sredstava te se zahtjevi za potporu podnose od strane organizacija proizvođača po
odobrenju planova proizvodnje i stavljanja na tržište prema posebnim propisima.
Predmetni pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore je objavljen u
svibnju 2018. godine te je zaprimljen 1 zahtjev za potporu priznate organizacije
proizvođača, čija je obrada u tijeku, tj. u 2018. godini nije bilo odobrenih operacija.

2.6. Poticanje provedbe Integrirane pomorske politike (IPP) - UP6
Tijekom izvještajnog razdoblja, u 2018. godini, započela je provedba jedne mjere u okviru
ovoga Prioriteta i to mjere namijenjene promicanju zaštite morskog okoliša, te održivog
korištenja morskih i obalnih resursa. Tijekom izvještajnog razdoblja dodijeljena je javna
potpora u iznosu od 440 tisuća eura za jednu operaciju koja obuhvaća aktivnosti promicanja
zaštite morskog okoliša, s posebnim naglaskom na Natura 2000 područja i druga zaštićena
morska područja, aktivnosti pripreme planova gospodarenja zaštićenim vrstama i praćenja
populacija tih vrst te aktivnosti procjene i praćenja utjecaja ribolovnih aktivnosti na morske
resurse i bioraznolikost, s ciljem smanjenja negativnog utjecaja. Što se tiče plaćanja, u 2018.
godini nije bilo isplata korisnicima u okviru ovog Prioriteta.

2.7. Tehnička pomoć
Tijekom 2018. godine odobreno je ukupno 4 operacije u okviru mjere tehničke pomoći za
godišnje planove koji sadržavaju aktivnosti ili skupine aktivnosti planirane za jednu godinu te
se kao takvi smatraju jednom operacijom u okviru mjere tehničke pomoći. Navedene
operacije se odnose na godišnje planove za 2018. godinu Upravljačkog tijela, Tijela za
ovjeravanje, Posredničkog tijela Upravljačkog tijela i Tijela za reviziju. Ukupna potpora
odobrena u okviru predmetnih godišnjih planova iznosi 3 milijuna eura.
Aktivnosti u okviru ove mjere su obuhvaćale informiranje i promidžbu Operativnog programa
koje provodi Upravljačko tijelo, kao što je izrada promidžbenih materijala u svrhu promocije
Operativnog programa. Također, potpora je dodijeljena i za aktivnosti jačanja kapaciteta
korisnika (organizacija radionica, izrada smjernica i uputa) te tijela uključenih u sustav, kao
što su sudjelovanja u edukativnim aktivnostima vezanima za provedbu funkcija u okviru
Operativnog programa, studijska putovanja i slično. Nadalje, u odnosu na Upravljačko tijelo,
potpora je dodijeljena i za podršku u praćenju i evaluaciji, tj. za unaprjeđenje sustava praćenja
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te za provedbu plana evaluacije (vanjske stručnjake – evaluatore).Uz to, potpora je dodijeljena
i za aktivnosti FLAG mreže koje obuhvaćaju aktivnosti širenja informacija, izgradnje
kapaciteta, razmjene najboljih praksi, potpora suradnji među FLAG-ovima na području
Republike Hrvatske te ostale aktivnosti koje provodi FLAG mreža u svrhu promicanja
lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice. Također, za tijela u sustavu upravljanja i kontrole
potpora je dodijeljena za podršku u aktivnostima izravno povezanima sa poslovima i
odgovornostima tih tijela, kao na primjer kontrola na terenu.
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3.

REZULTATI PROVEDBE OPERATIVNOG PROGRAMA

U odnosu na razdoblje od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja, dodijeljeno je
ukupno 164,2 milijuna eura javne potpore, a što predstavlja 48% ukupne javne potpore
dodijeljene za Operativni program. Nadalje, od ukupno 77,1 milijuna eura prihvatljivih javnih
izdataka, tj. javne potpore za koju su korisnici podnijeli zahtjeve za isplatu od početka
provedbe do kraja izvještajnog razdoblja, isplaćeno je 77 milijuna eura odnosno 99%
zatraženog. Nadalje, isplaćeni iznos predstavlja 47% odobrene javne potpore odnosno 23%
ukupne javne potpore raspoložive za Operativni program.
U nastavku je prikazan udio dodijeljenih (ugovorenih) te isplaćenih sredstava u odnosu na
alokaciju, po prioritetima Unije i ukupno na razini Operativnog programa.
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Što se tiče prioriteta Unije 1, ukupna alokacija sredstava javne potpore iznosi 122,5 milijuna
eura. Do kraja 2018. godine dodijeljeno je ukupno 54,4 milijuna eura javne potpore, a što
predstavlja 44% alociranih sredstava. Navedena sredstva dodijeljena su za ukupno 6 mjera
u okviru ovoga Prioriteta, dok je provedba jedne mjere započela, ali postupak odobravanja
operacija nije završen do kraja izvještajnog razdoblja. Preostalih 7 mjera nije provedeno do
sada, ali su izvršene pripremne aktivnosti. Što se tiče plaćanja, u okviru ovoga Prioriteta je od
početka provedbe isplaćeno ukupno 34,1 milijuna eura. Slijedom toga, gledajući na razini
Prioriteta, u odnosu na financijsku provedbu, ugovorena je polovica dostupnih sredstava te je
vidljiv značajan napredak u postizanju ciljeva u odnosu na prošla razdoblja, a s obzirom da
izvještajno razdoblje predstavlja sredinu, tj. polovicu programskog razdoblja.
Za prioritet Unije 2, ukupna alokacija sredstava javne potpore iznosi 73,7 milijuna eura. Do
kraja 2018. godine za 76 operacija dodijeljeno je ukupno 23,1 milijuna eura javne
potpore, a što predstavlja 32% alociranih sredstava. Navedena sredstva dodijeljena su za 2
mjere u okviru ovoga Prioriteta, dok preostalih 7 mjera nije provedeno do sada. Što se tiče
plaćanja, u okviru ovoga Prioriteta od početka provedbe je isplaćeno ukupno 13,8 milijuna
eura.
U odnosu na prioritet Unije 3, ukupna alokacija sredstava javne potpore iznosi 43,2 milijuna
eura. Do kraja 2018. godine dodijeljeno je ukupno 26,6 milijuna eura javne potpore, a što
predstavlja 61% alociranih sredstava. U odnosu na mjeru prikupljanja podataka, trenutno je
dodijeljeno više sredstava nego je raspoloživo, a prvenstveno uzimajući u obzir da se zahtjevi
za podacima od krajnjih korisnika mijenjaju tijekom razdoblja i da se opseg znatno povećao u
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odnosu na prethodna razdoblja te iznos raspoloživih sredstava koji je Republici Hrvatskoj
dodijeljen za ovu mjeru nije dostatan. Što se tiče kontrole i provedbe, na kraju izvještajnog
razdoblja je vidljiv značajan napredak u provedbi u odnosu na prethodno, a s obzirom da su se
tijekom 2018. godine intenzivno provodile aktivnosti usmjerene ka jačanju sustava i
kapaciteta za kontrolu u ribarstvu. Što se tiče plaćanja, u okviru ovoga Prioriteta je od početka
provedbe isplaćeno ukupno 10,1 milijuna eura javne potpore. Slijedom toga, vidljiv je
značajan napredak u ostvarivanju ciljeva ovoga Prioriteta.
U odnosu na ukupno razdoblje od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja, za
prioritet Unije 4 dodijeljeno je ukupno 29,3 milijuna eura javne potpore, a što predstavlja
ukupnu alokaciju za ovaj Prioritet. Što se tiče plaćanja, od početka provedbe isplaćeno je
ukupno 1,5 milijuna eura javne potpore.
Što se tiče prioriteta Unije 5, ukupna alokacija sredstava javne potpore iznosi 54 milijuna
eura. Do kraja 2018. godine za 123 operacije dodijeljeno je ukupno 25,2 milijuna eura
javne potpore, a što predstavlja 48% alociranih sredstava. Navedena sredstva dodijeljena su
za 2 mjere u okviru ovoga Prioriteta. Mjera namijenjena dodjeli potpore za skladištenje nije
provođena, a mjera namijenjena organizacijama proizvođača za financiranju planova
proizvodnje i stavljanja na tržište je započela s provedbom, ali do kraja 2018. godine nije bilo
odobrenih operacija. Što se tiče plaćanja, od početka provedbe do kraja 2018. godine,
isplaćeno je ukupno 17 milijuna eura javne potpore.
Za prioritet Unije 6 ukupna alokacija sredstava javne potpore iznosi 1,3 milijuna eura. Do
kraja 2018. godine dodijeljeno je ukupno 0,4 milijuna eura javne potpore, a što predstavlja
30% alociranih sredstava, tj. vidljiv je napredak u provedbi i postizanju ciljeva Prioriteta u
odnosu na prethodna razdoblja. Što se tiče pokazatelja rezultata, nije vidljiv napredak, a s
obzirom da su operacije koje istima doprinose dugotrajnog karaktera, tj. provode se na
višegodišnjoj razini. Kako je provedba mjera u okviru ovoga Prioriteta započela u 2018.
godini, odobrena je jedna operacija u okviru mjere namijenjene zaštiti i promicanju morskog
okoliša, dok u okviru mjere usmjerene ka unaprjeđenju znanja o stanju morskog okoliša i
provedbe Okvirne direktivne o morskoj strategiji nije bilo odobrenih operacija do kraja 2018.
godine. Što se tiče plaćanja, do kraja 2018. godine nije bilo izvršenih plaćanja korisnicima u
okviru ovoga Prioriteta.
U odnosu na tehničku pomoć, a s obzirom da je namijenjena jačanju kapaciteta tijela
uključenih u provedbu Operativnog program ate unaprjeđenju sustava kontrole i provedbe, tj.
neizravno doprinosi ostvarenju ciljeva i prioriteta, nisu definirani pokazatelji za mjerenje
rezultata. Međutim, prema financijskim pokazateljima je moguće procijeniti napredak u
ostvarenju ciljeva, a koji je vidljiv na kraju izvještajnog razdoblja u odnosu na prethodna.
Ukupna javna potpora dodijeljena za tehničku pomoć od početka provedbe do kraja
izvještajnog razdoblja iznosi 5,2 milijuna eura, tj. 26% ukupne alokacije (20,2 milijuna
eura), a isplaćena javna potpora ukupno 0,5 milijuna eura.
Osim provedenih plaćanja korisnicima u okviru Operativnog programa, do kraja izvještajnog
razdoblja prema Europskoj komisiji ovjereno je ukupno 65,6 milijuna eura javnih izdataka
odnosno javne potpore, od čega 41,1 milijuna eura u odnosu na EU sredstva. Ovime su
uspješno iskorištena sredstva alocirana za 2014. i 2015. godinu i izbjegnut opoziv
sredstava. Naime, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo se provodi po „n+3“ pravilu, što
znači da se sredstva koja su alocirana za 2014. i 2015. godinu moraju ovjeriti prema
Europskoj komisiji do kraja 2018. godine jer se u protivnome automatski opozivaju.
Što se tiče okvira za procjenu ostvarenja postignuća, prema postignutim vrijednostima u
pogledu ključnih etapa za 2018. godinu, određene ključne etape nisu postignute u okviru
prioriteta Unije 2 i prioriteta Unije 4, dok su u ostalim prioritetima postignute postavljene
vrijednosti te se smatraju uspješnima.
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