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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 344.496.205,00 eura (EU udio
252.643.138,00 eura i RH udio 91.853.067,00 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:
127.167.697,00 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:
68.685.583,00 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: 27.704.530,00 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: 56.213.529,00 eura
-

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 2019. 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 2019.
U okviru prioriteta Unije 1 provedeno je 9 mjera, i to mjera privremenog prestanka
ribolovnih aktivnosti, mjera zaštita zdravlja i sigurnosti, energetska učinkovitost i ublažavanje
klimatskih promjena, zamjena motora, diversifikacija i novi oblici prihoda, ribarske luke i
iskrcajna mjesta, dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova,
inovacije te partnerstva između znanstvenika i ribara. Nadalje, u 2019. javna potpora je
dodijeljena za 370 zahtjeva za potporu koje su dostavili korisnici, u iznosu od 6,7 milijuna
eura. Što se tiče plaćanja, u okviru ovoga Prioriteta u 2019. godini isplaćeno je 8,1 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
2019. odobreno je 15 operacija, dodijeljena javna potpora u iznosu od 1,7 milijuna eura te
isplaćeno 5,1 milijuna eura.
Što se tiče prioriteta Unije 3, koji se odnosi na provedbu Zajedničke ribarstvene politike
kroz prikupljanje podataka i kontrolu, u 2019. dodijeljeno je ukupno 6,8 milijuna eura
javne potpore te isplaćeno 3,8 milijuna eura.
U okviru prioriteta Unije 4, tj. provedbe CLLD pristupa, tijekom 2019. odobrena je jedna
operacija u okviru provedbe lokalnih razvojnih strategija za koju je dodijeljeno 16,2 tisuća
eura. Što se tiče plaćanja, u 2019.godini isplaćeno je ukupno 0,9 milijuna eura javne
potpore, od čega 16,2 tisuće eura za odobrenu operaciju te ostatak za tekuće troškove i
troškove vođenja. Uz navedeno, u 2019. godini, svih 14 FLAG-ova objavilo je natječaje u
okviru strategija, ukupno 27 natječaja, vrijednosti 6,8 milijuna eura javne potpore.
U okviru prioriteta Unije 5, provodila se je mjera stavljanja na tržište i prerade proizvoda
ribarstva i akvakulture te mjera namijenjena organizacijama proizvođača za provedbu planova
proizvodnje i stavljanja na tržište. U izvještajnom razdoblju odobreno je 80 operacija i
dodijeljeno 4,9 milijuna eura javne potpore. Što se tiče plaćanja, u okviru ovoga Prioriteta u
2019. godini isplaćeno je 6,4 milijuna eura.
Tijekom izvještajnog razdoblja, u 2019. godini, u okviru prioriteta Unije 6 nastavljena je
provedba mjere namijenjene promicanju zaštite morskog okoliša, te održivog korištenja
morskih i obalnih resursa u okviru koje je odobrena jedna operacija u prethodnom
izvještajnom razdoblju. Što se tiče plaćanja, do kraja 2019. godine isplaćeno je 130 tisuća
eura javne potpore.
U okviru mjere tehničke pomoći, tijekom 2019. godine odobreno je ukupno 5 operacija i
dodijeljena javna potpora u iznosu od 4,4 milijuna eura. Što se tiče plaćanja, u izvještajnom
razdoblju isplaćeno je ukupno 1,9 milijuna eura.
Na razini Operativnog programa, u odnosu na provedbu tijekom izvještajnog razdoblja,
dodijeljena je javna potpora, uključujući tehničku pomoć, u iznosu od 24,5 milijuna eura.
Što se tiče plaćanja, tijekom 2019. godine isplaćeno je ukupno 26,3 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 2019. 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 svibnju 2018. u trajanju od 15 dana – postupak odobravanja te dio plaćanja
korisnicima je proveden u prethodnom izvještajnom razdoblju, a u 2019. je
isplaćeno preostalih 121 tisuća eura



Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti na području cijelog ribolovnog mora
RH, u siječnju/veljači 2019. u trajanju od 30 dana – od ukupno 129 prijava, 119 je
odobreno, tj. potpora je dodijeljena za 119 ribarskih plovila, u iznosu od 3,5
milijuna eura. Na temelju zahtjeva za isplatu koje su podnijeli korisnici, u 2019.
isplaćena je javna potpora u ukupnom iznosu od 3,4 milijuna eura



Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti na području cijelog ribolovnog mora
RH, u svibnju 2019. u trajanju od 30 dana – od ukupno 123 prijava, u 2019.
godini je odobreno 110 (postupak odobravanja nije završen do kraja 2019.
godine), tj. potpora je dodijeljena za 110 ribarskih plovila, u iznosu od 2,2
milijuna eura. Na temelju zahtjeva za isplatu koje su podnijeli korisnici, u 2019.
isplaćena je javna potpora u ukupnom iznosu od 0,3 milijuna eura

Pridnene povlačne mreže - koće
 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 u
2018., ali je završen u izvještajnom razdoblju te je u 2019. odobreno preostalih 10
prijava i dodijeljeno 46,3 tisuće eura. Što se tiče plaćanja, u 2019. je isplaćeno 0,7
milijuna eura javne potpore
 Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti na području ribolovnih zona C, D i E,
u rujnu/listopadu 2019. u trajanju od 30 dana – zaprimljeno je 119 prijava, ali
postupak odobravanja nije proveden do kraja 2019. godine


Zaštita zdravlja i sigurnost
 Drugi krug: Pravilnik je objavljen u kolovozu, a natječaj u listopadu 2018., s
rokom prijave do 1. veljače 2019. godine. Od ukupno 139 zaprimljenih prijava, do
kraja izvještajnog razdoblja odobreno je 104 (postupak odobravanja nije u
potpunosti završen do kraja 2019.) i dodijeljeno 0,7 milijuna eura javne potpore.
Što se tiče plaćanja, do kraja 2019. godine isplaćena je 31 tisuća eura javne
potpore



Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena


Prvi krug: većina operacija se provodila i isplata korisnika vršila tijekom 2018. Te
je u izvještajnom razdoblju isplaćeno ukupnp 18 tisuća eura javne potpore za
jednu operaciju



Drugi krug: Pravilnik je objavljen u kolovozu, a natječaj u listopadu 2018., s
rokom prijave do 1. veljače 2019. godine. Od ukupno 57 zaprimljenih prijava, do
kraja izvještajnog razdoblja odobreno je 33 (postupak odobravanja nije u
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potpunosti završen do kraja 2019.) i dodijeljeno 113 tisuća eura javne potpore. Što
se tiče plaćanja, nije bilo isplata korisnicima u 2019. godini


Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora
Pravilnik je objavljen u travnju 2019. godine, a natječaj u svibnju 2019. godine, s rokom
prijave do 14. kolovoza 2019. godine. Na raspolaganju je bilo ukupno 2 milijuna eura
javne potpore za zamjenu motora ribarskih plovila koja pripadaju u segmente ribarske
flote za koje je na temelju zadnjeg Izvješća o ravnoteži između ribolovnog kapaciteta i
ribolovnih mogućnosti ribarske flote Republike Hrvatske utvrđeno da su u ravnoteži.
Zaprimljeno je ukupno 14 prijava, ali postupak odobravanja niej proveden u 2019.
godini odnosno u izvještajnom razdoblju nije bilo odobrenih operacija



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 svibnju, a Natječaj u lipnju 2018., s rokom za prijavu do 1.
listopada 2018. Postupak odobravanja je proveden u 2019. godini te je od ukupno 5
zaprimljenih prijava, odobreno njih 4 i dodijeljena javna potpora u iznosu od 35 tisuća
eura, a isplaćen dio javne potpore za jednu operaciju u iznosu od 800 eura.





Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa


Prvi krug: u okviru natječaja iz 2018. godine, tijekom 2019. godine nastavljena je
provedba odobrenih 6 operacija za ulaganja u 6 ribarskih luka, kako slijedi: Vela
Lamjana i Gaženica (Zadarska županija), Brižine (Splitsko-dalmatinska županija),
Rab (Primorsko-goranska županija) te Vrsar i Savudrija (Istarska županija).
Ulaganja u okviru ovih operacija se prvenstveno odnose na modernizaciju
infrastrukture ribarskih luka,a kako bi se ribarima omogućilo da na odgovarajući
način iskrcavaju svoj ulov i poštuju sve zahtjevnije uvjete koje postavlja Europska
unija. Među ostalim, potpora je dodijeljena za unaprjeđenje operativnog gata i
dogradnju obale za prihvat ribarskih brodova, osiguravanje površine za odlaganje
ribarskih mreža i ostale opreme, te ostale infrastrukture i suprastrukture kojom će
se osigurati potrebni sadržaji za serviranje brzog i kvalitetnog iskrcaja ribe,
opskrbu plovila materijalima za čuvanje ulova i drugi prateći sadržaj. Za ove je
operacije do kraja 2019. godine isplaćeno 2,6 milijuna eura javne potpore



Drugi krug: Natječaj je objavljen u prosincu 2019. s rokom za prijavu do 1.
travnja 2020. i ukupne vrijednosti raspoloživih sredstava javne potpore u iznosu
od 25,6 milijuna eura. U izvještajnom razdoblju nije bilo zaprimljenih prijava.

Inovacije




Pravilnik je objavljen u rujnu, a natječaj u listopadu 2018., sa rokom za prijave do
15. veljače 2019. Ukupno je zaprimljeno 10 prijava, ali postupak odobravanja nije
završen do kraja 2019. te nije bilo odobrenih operacija do kraja izvještajnog
razdoblja

Partnerstva između znanstvenika i ribara
Pravilnik je objavljen u veljači, a natječaj u svibnju 2019., sa rokom za prijave do 1.
listopada 2019. Ukupno je zaprimljeno 13 prijava, ali postupak odobravanja nije
završen do kraja 2019. te nije bilo odobrenih operacija do kraja izvještajnog razdoblja
5

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

inovativne,

Tijekom izvještajnog razdoblja, u 2019. 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.





Drugi krug: operacije su odabrane u prethodnom izvještajnom razdoblju, ali su se
iste provodile tijekom 2019. godine. Što se tiče plaćanja, do kraja izvještajnog
razdoblja isplaćeno je ukupno 4,3 milijuna eura javne potpore.



Treći krug: Pravilnik i natječaj su objavljeni u listopadu 2018. godine, s rokom za
prijave do 15. veljače 2019. godine i ukupnim raspoloživim sredstvima javne
potpore u iznosu od 15,6 milijuna eura. U okviru natječaja zaprimljeno je 40
prijava, ali postupak odobravanja nije završen do kraja 2019. te nije bilo
odobrenih operacija do kraja izvještajnog razdoblja

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
2019., odobreno je 8 operacija koje se odnose na police osiguranja za 2018. (prijave
podnesene u 2018.) te je dodijeljeno ukupno 0,8 milijuna eura javne potpore. Nadalje,
od 9 zaprimljenih prijava za osiguranje za 2019., do kraja izvještajnog razdoblja
odobreno je njih 7 i dodijeljeno 0,9 milijuna eura potpore. Što se tiče plaćanja, u 2019.
godini isplaćeno je 0,8 milijuna eura javne potpore za jednu operaciju koja je odobrena
u prethodnom izvještajnom razdoblju te za 8 operacija odobrenih u 2019.



Inovacije




Drugi krug: Pravilnik je objavljen u rujnu, a natječaj u listopadu 2018. godine, sa
rokom za prijave do 15. veljače 2019. godine. Ukupno je zaprimljeno 6 prijava,
ali postupak odobravanja nije završen do kraja 2019. te nije bilo odobrenih
operacija do kraja izvještajnog razdoblja

Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta


Pravilnik je objavljen u rujnu 2019. godine, dok je natječaj objavljen u narednom
izvještajnom razdoblju. Predmet potpore su aktivnosti koje doprinose razvoju
lokaliteta i infrastrukture za akvakulturu i smanjenju negativnog utjecaja operacija
na okoliš, a korisnici javnopravna tijela kojima su dodijeljene funkcije izvršavanja
tih aktivnosti. Za ovu mjeru je na raspolaganju ukupno 1,5 milijuna eura javne
potpore

Što se tiče ostalih mjera u okviru ovoga prioriteta, u 2019. godini provedene su pripremne
aktivnosti za provedbu mjere Akvakultura koja osigurava zaštitu okoliša te mjere Zaštita
zdravlja i dobrobiti životinja, ali pravilnici/natječaji nisu objavljeni do kraja izvještajnog
razdoblja.
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2.3. Poticanje provedbe Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) - UP3
Vezano za mjere u okviru Prioriteta Unije 3 – prikupljanje podataka te kontrola i provedba, u
2019. godini su se provodile obje mjere i to kako slijedi:


Prikupljanje podataka
U 2019. godini odobren je godišnji plan provedbe za 2019. 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 7,8 milijuna eura, a ukupno je od početka
provedbe isplaćeno 4,1 milijuna eura. Odobreni godišnji plan obuhvaća aktivnosti u
okviru Plana prikupljanja podataka u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017.-2019.
predviđene za provedbu u 2019. 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 2019. godinu. U 2019. godini je
dodijeljeno 5,5 milijuna eura javne potpore, a isplaćeno 2,9 milijuna eura. Ukupno od
početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja za mjeru kontrole i provedbe
dodijeljeno je 25,7 milijuna eura i isplaćeno 9,8 milijuna eura.
Najznačajnije aktivnosti za koje je dodijeljena potpora su aktivnosti daljnjeg
unaprjeđenja sustava nadzora i kontrole u ribarstvu koje obuhvaćaju ulaganja u
najmoderniju opremu za nadzor i kontrolu ribarenja i teritorijalnog mora. Osim
navedenoga, oprema obuhvaća i brza plovila, nove motore za starija plovila ribarske
inspekcije, službena vozila, ali i stereoskopske kamere za mjerenje veličine tuna,
elektroničke očevidnike za plovila te računalnu opremu. 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
U okviru prioriteta Unije 4, tj. provedbe CLLD pristupa, dodijeljeno je 16,2 tisuća eura za
jednu operaciju odobrenu u okviru provedbe LRSR-a. Što se tiče plaćanja, u 2019. Su se
vršile isplate za provedbu LRSR te je isplaćeno ukupno 0,9 milijuna eura javne potpore, od
čega 16,2 tisuće eura za odobrenu operaciju te ostatak za tekuće troškove i troškove vođenja.
Od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja, u okviru ovog prioriteta isplaćeno je
ukupno 2,4 milijuna eura.
Što se tiče provedbe LRSR-a, do kraja 2019. godine svih 14 FLAG-ova započelo je s
provedbom odnosno objavljeni su natječaji u okviru svih 14 LRSR-a. Točnije, do kraja 2019.
godine objavljeno je 27 natječaja ukupne vrijednosti 6,8 milijuna eura javne potpore, što je
32% raspoloživih sredstava za operacije u okviru LRSR (ne uključujući tekuće troškove).
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Uz aktivnosti vezane za provedbu LRSR-a, tijekom 2019. godine provedene su i druge
aktivnosti vezane uz provedbu CLLD-a. U siječnju 2019. godine održan je sastanak
Upravljačkog tijela i FLAG-ova, a na temu unaprjeđenja Pravilnika o uvjetima, kriterijima,
načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu te o ostalim
otvorenim pitanjima u odnosu na podršku FLAG-ovima u provedbi LRSR-a. Nastavno na
navedeno, u ožujku 2019. godine donesen je novi Pravilnik, koji podrazumijeva unaprjeđeni
postojeći pravilnik, u skladu sa stečenim iskustvima u dosadašnjoj provedbi LRSR-a,
primjerima dobre prakse i prema provedenim konzultacijama sa FLAG-ovima.
U ožujku 2019. godine održana je dvodnevna radionica u organizaciji Uprave ribarstva i
FARNET jedinice za podršku, na temu podrške lokalnim akcijskim skupinama u ribarstvu
(FLAG-ovima) u provedbi lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu. Na radionici je naglasak
bio na sustavima isporuke u okviru CLLD pristupa. Predstavnici FARNET-a prezentirali su
sustave provedbe CLLD-a u EU (model CLLD isporuke, primjeri specifičnih rješenja iz
nekoliko zemalja članica), a Upravljačko tijelo sustave provedbe u RH. Također, u okviru
radnih grupa (FLAG-ovi i predstavnici UT-a) provedene su simulacije procesa prijave,
odabira, odobravanja i isplate projekata na temelju primjera od strane FARNET jedinice za
podršku. Drugi dan radionice raspravljalo se o CLLD-u u okviru EFPR-a nakon 2020. godine
Što se tiče FLAG mreže, u listopadu 2019. godine održan je sastanak u okviru kojega je
proveden izbor članova i zamjena članova Upravljačkog odbora, a slijedom promjena
predstavnika u članstvu FLAG mreže.

2.5. Poticanje stavljanja na tržište i prerade - UP5
U okviru prioriteta Unije 5, provodile su se mjere stavljanja na tržište i prerade proizvoda
ribarstva i akvakulture te mjere namijenjene organizacijama proizvođača za provedbu planova
proizvodnje i stavljanja na tržište. U izvještajnom razdoblju odobreno je 80 operacije i
dodijeljeno 4,9 milijuna eura javne potpore, a u razdoblju od početka provedbe do kraja 2019.
godine 30,5 milijuna eura. Što se tiče plaćanja, u okviru ovoga Prioriteta u 2019. godini
isplaćeno je 6,4 milijuna eura,, a od početka provedbe ukupno 23,4 milijuna eura


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.





Drugi krug – za operacije odobrene u prethodnim izvještajnim razdobljima, u
2019. godini isplaćeno je 3,4 milijuna eura javne potpore.



Treći krug – pravilnik je objavljen u prosincu 2018. godine, a natječaj u veljači
2019. godine, sa rokom prijave do 1. srpnja 2019. godine. U okviru ovoga
natječaja zaprimljeno je 25 prijava, ali postupak odobravanja nije završen do kraja
2019. te nije bilo odobrenih operacija u izvještajnom razdoblju.

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
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posebnim propisima te okupljaju i predstavljaju sektor ribarstva, na nacionalnoj, ali i na
regionalnoj/lokalnoj razini.





Drugi krug – operacije u okviru ovoga kruga odobrene su u prethodnom
izvještajnom razdoblju, ali je provedba završila u 2019. godini te je za preostalih
10 operacija u ovom izvještajnom razdoblju isplaćeno 0,9 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. U prethodnom razdoblju je
odobrena jedna operacija dok je u 2019. godini odobreno još 78 operacija i
dodijeljeno 4,4 milijuna eura javne potpore. Što se tiče plaćanja, u 2019. godini
isplaćeno je 1,8 milijuna eura javne potpore.

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, a izmjene i dopune u rujnu 2019. godine. U izvještajnom
razdoblju odobrena je jedna prijava zaprimljena u 2018. godini te je dodijeljeno i
isplaćeno 0,3 milijuna eura. Uz navedeno, u 2019. godini zaprimljena je još jedna
prijava, čija je obrada u tijeku, tj. u 2019. godini nije završen postupak odobravanja.

2.6. Poticanje provedbe Integrirane pomorske politike (IPP) - UP6
Tijekom izvještajnog razdoblja, u 2019. godini, nastavljena je provedba mjere namijenjene
promicanju zaštite morskog okoliša, te održivog korištenja morskih i obalnih resursa., u
okviru koje je odobrena jedna operacija u prethodnom izvještajnom razdoblju. Ova operacija
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. Točnije, u izvještajnom razdoblju započela je provedba aktivnosti praćenja stanja
populacija ježinaca i trpova (predviđeno trajanje je 3 godine) te su u razdoblju od travnja do
lipnja 2019. godine provedena prva godišnja terenska istraživanja. Nadalje, u 2019. godini
započela je provedba aktivnosti izrade stručne podloge za pripremu plana gospodarenja
crvenim koraljem (Corallium rubrum) koja je predviđena za provedbu u razdoblju od 3
godine. U okviru navedenoga, do kraja 2019. godine održan je jedan radni sastanak sa
dionicima te su započela terenska istraživanja. Što se tiče plaćanja, do kraja 2019. godine
isplaćeno je 130 tisuća eura javne potpore.

2.7. Tehnička pomoć
Tijekom 2019. godine odobreno je ukupno 5 operacija 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 2019. godinu Upravljačkog tijela, Tijela za
ovjeravanje, Posredničkog tijela Upravljačkog tijela i Tijela za reviziju te tijela nadležnog za
upravljanje i izvještavanje nepravilnostima. Ukupna potpora odobrena u okviru predmetnih
godišnjih planova iznosi 4,4 milijuna eura.
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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 te organizacija Konferencije u ribarstvu koja se održala u svibnju
2019. godine. 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
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. Nadalje, aktivnosti su
obuhvaćale i pripremne aktivnosti vezane za pripreme za novo programsko razdoblje, kao što
je izrada i priprema analitičkih podloga, provedba partnerskih konzultacija i slično.
Što se tiče plaćanja, u izvještajnom razdoblju isplaćeno je ukupno 1,9 milijuna eura, tj. izdane
su odluke o isplati u navedenom iznosu, a što se smatra isplatom javne potpore u slučaju
korisnika koji su ujedno i korisnici državnog proračuna RH. Ukupna javna potpora isplaćena
za tehničku pomoć od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja iznosi 2,6 milijuna
eura, a iz čega je vidljiv značajan napredak u korištenju sredstava za ovu mjeru u odnosu na
prethodna izvještajna razdoblja (do kraja 2018. isplaćeno je 0,5 milijuna eura)
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3.

REZULTATI PROVEDBE OPERATIVNOG PROGRAMA

U odnosu na razdoblje od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja, dodijeljeno je
ukupno 191,1 milijuna eura javne potpore, a što predstavlja 55% ukupne javne potpore
dodijeljene za Operativni program. Nadalje, od početka provedbe do kraja izvještajnog
razdoblja, isplaćeno je 103,7 milijuna eura, a što predstavlja 54% odobrene javne potpore
odnosno 30% ukupne javne potpore raspoložive za Operativni program.
U nastavku je prikazan udio odijeljenih (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 127,2 milijuna
eura. Do kraja 2019. godine dodijeljeno je ukupno 62,2 milijuna eura javne potpore, a što
predstavlja 49% alociranih sredstava, a isplaćeno ukupno 42,3 milijuna eura.
Za prioritet Unije 2, ukupna alokacija sredstava javne potpore iznosi 68,7 milijuna eura. Do
kraja 2019. godine dodijeljeno je ukupno 24,9 milijuna eura javne potpore, što predstavlja
36% alociranih sredstava, a isplaćeno ukupno 19 milijuna eura.
U odnosu na prioritet Unije 3, ukupna alokacija sredstava javne potpore iznosi 43,2 milijuna
eura. Do kraja 2019. godine dodijeljeno je ukupno 33,5 milijuna eura javne potpore, a što
predstavlja 78% 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
odnosu na prethodna razdoblja te iznos raspoloživih sredstava koji je Republici Hrvatskoj
dodijeljen za ovu mjeru nije dostatan. Što se tiče kontrole i provedbe, u izvještajnom
razdoblju nastavljena je intenzivna provedba aktivnosti usmjerenih ka daljnjem jačanju
sustava i kapaciteta za kontrolu u ribarstvu. Što se tiče plaćanja, u okviru ovoga Prioriteta je
od početka provedbe isplaćeno ukupno 13,9 milijuna eura javne potpore.
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. Što se tiče
plaćanja, od početka provedbe isplaćeno je ukupno 2,4 milijuna eura javne potpore.
Što se tiče prioriteta Unije 5, ukupna alokacija sredstava javne potpore iznosi 56,2 milijuna
eura. Do kraja 2019. godine dodijeljeno je ukupno 30,5 milijuna eura javne potpore, a što
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predstavlja 54% alociranih sredstava. Što se tiče plaćanja, od početka provedbe do kraja
2019. godine, isplaćeno je ukupno 23,4 milijuna eura javne potpore.
Za prioritet Unije 6 ukupna alokacija sredstava javne potpore iznosi 1,3 milijuna eura. Do
kraja 2019. godine dodijeljeno je ukupno 0,4 milijuna eura javne potpore, a što predstavlja
30% alociranih sredstava, a isplaćeno je 130 tisuća eura.
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 10,3 milijuna eura, tj. 51% ukupne alokacije (20,2 milijuna
eura), a isplaćena javna potpora ukupno 2,6 milijuna eura.
Osim provedenih plaćanja korisnicima u okviru Operativnog programa, do kraja izvještajnog
razdoblja prema Europskoj komisiji ovjereno je ukupno 103,9 milijuna eura javnih izdataka
odnosno javne potpore, od čega 68,7 milijuna eura u odnosu na EU sredstva. Ovime su
uspješno iskorištena sredstva alocirana za 2016. 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 2016. godinu moraju ovjeriti prema Europskoj komisiji do kraja
2019. godine jer se u protivnome automatski opozivaju.
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