
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZA 2016. GODINU 

Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za 

programsko razdoblje 2014.-2020. 

SAŽETAK ZA GRAĐANE 

 

1. Uvod 

Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 

2014.-2020., službeno odobren 5. studenog 2015. godine, s ukupnom alokacijom u iznosu od 

348.759.346,00 milijuna eura (EU udio 252.643.138,00 eura i RH udio 96.116.208,00 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: 

134.040.491,00 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: 22.298.877,00 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 

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 

Kako bi se navedeni prioriteti i ciljevi ostvarili, tijekom izrade Operativnog programa 

analizirane su snage, slabosti, prilike i prijetnje (SWOT analiza) te su identificirane potrebe 

sektora ribarstva i akvakulture, a što je rezultiralo odabirom najvažnijih mjera Europskog 

fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) za provedbu kroz Operativni program. 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.  

 

2. Pregled provedbe u 2016. godini 

Tijekom 2016. godine provodile su se mjere u okviru pet od ukupno šest prioriteta Unije te u 

okviru tehničke pomoći. Naime, provedba nekih mjera započela je krajem prethodnog 

izvještajnog razdoblja, ali su prve operacije odobrene u 2016. godini.  

U okviru prioriteta Unije 1 provedene su dvije mjere, i to mjere privremenog i trajnog 

prestanka ribolovnih aktivnosti, a započela je provedba mjera zaštite zdravlja i sigurnosti, 

energetske učinkovitosti i ublažavanja klimatskih promjena te inovacija u ribolovu. U okviru 

navedenih mjera, odobrene su 623 operacije, a za koje je dodijeljeno 12,2 milijuna eura 

javne potpore.  

U okviru prioriteta Unije 2, namijenjenog sektoru akvakulture, provedena je djelomično 

mjera produktivnih ulaganja u akvakulturu te je započela provedba mjere osiguranja 

akvakulturnih stokova. Međutim, do kraja 2016. godine, nije bilo odobrenih operacija u 

okviru ovoga Prioriteta.   

Što se tiče prioriteta Unije 3, koji se odnosi na provedbu Zajedničke ribarstvene politike 

kroz prikupljanje podataka i kontrolu, odobrena je operacija vezana uz prikupljanje podataka 

dok su u okviru mjere vezane uz kontrolu i provedbu poduzete pripremne aktivnosti. Ukupna 

javna potpora dodijeljena u 2016. godini u okviru ovoga Prioriteta iznosi 4 milijuna eura. 

U okviru prioriteta Unije 4, tj. provedbe CLLD pristupa, tijekom 2016. godine provedena je 

mjera pripremne potpore, a koja je svojevrsna pripremna aktivnost za mjeru provedbe 

lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu, koja je započela krajem 2016. godine. Ukupna javna 



potpora dodijeljena u 2016. godini u okviru ovoga Prioriteta iznosi 1 milijun eura i to za 10 

odobrenih operacija u okviru mjere pripremne potpore. 

U okviru prioriteta Unije 5, provedene su mjere stavljanja na tržište i prerade proizvoda 

ribarstva i akvakulture, ali postupci odabira i odobravanja nisu u potpunosti završeni tijekom 

2016. godine. Točnije, u 2016. godini je odobreno 30 operacija i dodijeljena je ukupna javna 

potpora u iznosu od 7,4 milijuna eura u okviru navedenih mjera. 

Mjere u okviru prioriteta Unije 6, namijenjenog provedbi Integrirane pomorske politike, nisu 

provođene tijekom 2016. godine. 

Na razini Operativnog programa, tijekom izvještajnog razdoblja su odobrene ukupno 664 

operacije, od čega je 617 operacija završeno, tj. iste su u cijelosti provedene te su izvršena i 

sva plaćanja od strane korisnika i sve isplate odgovarajuće javne potpore korisnicima.  

U odnosu na financijska sredstva, tijekom 2016. godine je dodijeljeno ukupno 25 milijuna 

eura javne potpore, a što predstavlja 7% od ukupne javne potpore dodijeljene za 

Operativni program. Od navedenog iznosa javne potpore, 15,7 milijuna eura predstavlja 

doprinos EFPR-a.  

Važno je napomenuti da, iako su pojedini natječaji za dodjelu potpore u okviru mjera 

objavljeni u 2016. godini, do kraja te godine nije bilo odabranih operacija uzimajući u obzir 

da je rok za podnošenje zahtjeva za potporu bio ili neposredno prije kraja 2016. godine ili u 

sljedećoj godini te je bilo potrebno više vremena za njihovu obradu.  

 

2.1. Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i 

na znanju utemeljenog ribarstva - UP1 

Tijekom izvještajnog razdoblja, u 2016. godini, provodile su se dvije mjere u okviru ovoga 

Prioriteta: 

 Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – dva javna natječaja su objavljena u 

2015., sa rokom za dostavu zahtjeva za potporu do 31.12.2015., ali je postupak 

odabira i odobravanja izvršen tijekom 2016. Ova dva natječaja su se odnosila na 

privremenu obustavu ribolovne aktivnosti iz svibnja 2015. (plivaričarski ribolov) te iz 

rujna/listopada 2015. (koćarski ribolov). Uz navedeno, još tri natječaja u okviru ove 

mjere su provedena u 2016. Informacije o svakom natječaju, njih ukupno pet, su dane 

u nastavku 

Okružujuće mreže plivarice – „Srdelare“: 

 Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti na području cijelog ribolovnog mora RH, u 

svibnju 2015., u trajanju od 20 dana – od ukupno 139 zahtjeva za potporu, 123 je 

odobreno, a 16 odbijeno, tj. potpora je dodijeljena za 123 ribarska plovila i 728 

članova posade. Na temelju zahtjeva za isplatu koje su podnijeli korisnici 

Upravljačkom tijelu, ukupna javna potpora, plaćena u 2016., iznosila je 2,4 milijuna 

eura 

 Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti na području cijelog ribolovnog mora RH, u 

prosincu 2015., u trajanju od 15 dana – od ukupno 137 zahtjeva za potporu, 131 je 

odobren, a 6 odbijeno, tj. potpora je dodijeljena za 137 ribarskih plovila i 815 članova 

posade. Na temelju zahtjeva za isplatu koje su podnijeli korisnici Upravljačkom tijelu, 

ukupna javna potpora, plaćena u 2016., iznosila je 1,2 milijuna eura 

 Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti na području cijelog ribolovnog mora RH, u 

siječnju 2016., u trajanju od 15 dana – od ukupno 139 zahtjeva za potporu, 135 je 

odobreno, a 4 odbijeno, tj. potpora je dodijeljena za 135 ribarskih plovila i 805 



članova posade. Na temelju zahtjeva za isplatu koje su podnijeli korisnici 

Upravljačkom tijelu, ukupna javna potpora, plaćena u 2016., iznosila je 1,9 milijuna 

eura 

 Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti na području cijelog ribolovnog mora RH, u 

svibnju 2016., u trajanju od 15 dana – od ukupno 139 zahtjeva za potporu, 133 je 

odobreno, a 6 odbijeno, tj. potpora je dodijeljena za 133 ribarska plovila i 805 članova 

posade. Na temelju zahtjeva za isplatu koje su podnijeli korisnici Upravljačkom tijelu, 

ukupna javna potpora, plaćena u 2016., iznosila je 1,9 milijuna eura 

Pridnene povlačne mreže - koće: 

 Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti na području ribolovnih zona C i D, u 

rujnu/listopadu 2015., u trajanju od 30 dana – od ukupno 72 zahtjeva za potporu, 71 je 

odobren, a 1 odbijen, tj. potpora je dodijeljena za 71 ribarsko plovilo i 151 člana 

posade. Na temelju zahtjeva za isplatu koje su podnijeli korisnici Upravljačkom tijelu, 

ukupna javna potpora, plaćena u 2016., iznosila je 0,7 milijuna eura 

Nadalje, za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti pridnenim povlačnim mrežama 

– koćama, koji je proglašen od 15.9. do 15.10.2016., javni natječaj za dodjelu potpore 

je objavljen u listopadu 2016., ali postupak odabira i odobravanja nije završio u 2016. 

godini. 

 Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti – pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu 

dodjele potpore u okviru ove mjere te pripadajući javni natječaj su objavljeni u 

prosincu 2015. Predmet natječaja je bilo trajno povlačenje iz ribolova onih plovila 

koja obavljaju ribolov u segmentima ribarske flote za koje je Izvješćem o ravnoteži 

između ribolovnog kapaciteta i ribolovnih mogućnosti za 2014. utvrđeno da nisu u 

ravnoteži, tj. u segmentima obuhvaćenima Akcijskim planom za ciljana smanjenja, 

koji je sastavni dio Izvješća o floti, i to kako slijedi: 

-             DTS segment <12 m, ≥12<18 m, ≥18<24 m i ≥24<40 m 

-             PS segment <12 m i ≥12<18 m 

Natječaj je bio otvoren za podnošenje zahtjeva za potporu do 1. veljače 2016. Ukupno 

je zaprimljen 81 zahtjev za potporu od čega je 33 odobreno, 46 odbijeno, a od dva 

zahtjeva su korisnici odustali prije izdavanje odluke o dodjeli potpore. Od 33 odobrene 

operacije, 30 operacija je završeno, tj. 30 ribarskih plovila je trajno povučeno iz 

ribolova, od čega je 28 ribarskih plovila uništeno, a dva plovila su prenamijenjena u 

drugu djelatnost izvan gospodarskog ribolova na moru. Ukupna javna potpora 

odobrena i isplaćena korisnicima u okviru ove mjere iznosi 4,2 milijuna eura. 

Nadalje, na temelju Izvješća o floti za 2015., krajem prosinca 2016.je objavljen i drugi 

natječaj za mjeru trajnog prestanka, ali u okviru istoga nije bilo odobrenih operacija u 

2016. 

Vezano uz ostale mjere u okviru ovoga Prioriteta, u 2016. je započela provedba sljedećih 

mjera: 

 Zaštita zdravlja i sigurnost  te energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih 

promjena – pravilnici su objavljeni 30. rujna 2016., a pripadajući javni natječaji 14. 

listopada 2016., sa rokom za prijavu do 31. siječnja 2017. 

 Inovacije - pravilnik je objavljen 21. listopada 2016., ali javni natječaj nije objavljen u 

2016. 

 



2.2. Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na 

znanju utemeljene akvakulture - UP2  

Tijekom izvještajnog razdoblja, u 2016. godini, započela je provedba mjere Produktivna 

ulaganja u akvakulturu. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore je objavljen 

u ožujku 2016. godine, a javni natječaj u travnju iste godine, sa rokom za podnošenje zahtjeva 

za potporu do 15. srpnja 2016. godine. U okviru ovoga natječaja zaprimljeno je ukupno 32 

zahtjeva za potporu, a na temelju kojih je ukupno traženo 15 milijuna eura javne potpore. 

Većina zahtjeva za potporu se odnosila na ulaganja u postojeća uzgajališta/mrjestilišta i to 

najviše u sektoru marikulture. 

Postupak odabira i odobravanja i operacija nije završio tijekom izvještajnog razdoblja, tj. u 

2016. godini nije bilo odobrenih operacija u okviru mjere Produktivna ulaganja u akvakulturu. 

Vezano uz ostale mjere u okviru ovoga Prioriteta, u 2016. godini je započela provedba 

sljedećih mjera: 

 Inovacije – pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore je objavljen 21. 

listopada 2016. godine, ali javni natječaj nije objavljen u 2016. godini 

 Osiguranje akvakulturnih stokova – ova mjera se provodi samo na temelju pravilnika 

na temelju kojeg  se podnose zahtjevi za potporu (ne objavljuje se javni natječaj). 

Predmetni pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore je objavljen 21. 

prosinca 2016. godine, ali postupak odabira i odobravanja operacija nije proveden do 

kraja 2016. godine. 

 

2.3. Poticanje provedbe Zajedničke ribarstvene politike (ZRP)  - UP3 

Vezano za obje mjere u okviru Prioriteta Unije 3 – prikupljanje podataka te kontrola i 

provedba, kriteriji za odabir su usvojeni od strane Odbora za praćenje na sjednici održanoj 27. 

travnja 2016. godine. 

Nadalje, u 2016. godini je odobrena jedna operacija u okviru mjere prikupljanja podataka, a 

koja se odnosi na Nacionalni program prikupljanja podataka za 2014.-2016., koji je odobren 

Odlukom Komisije od 25. studenog 2014. odobravajući Nacionalni program za prikupljanje 

primarnih bioloških, tehničkih, ekoloških i socioekonomskih podataka u sektoru ribarstva RH 

za godine 2014. – 2016. priopćen pod dokumentom broj C(2013) 9172.Ukupna javna potpora 

dodijeljena za provedbu ove operacije je 4 milijuna eura, a obuhvaća potporu za aktivnosti i 

troškove definirane Nacionalnim programom za 2014.-2016. i Operativnim programom. Do 

kraja izvještajnog razdoblja, ukupna javna potpora isplaćena korisniku u okviru ove mjere 

iznosi 0,4 milijuna eura. 

Vezani uz mjeru kontrole i provedbe, u 2016. godini nije bilo odobrenih operacija za 

sufinanciranje u okviru Operativnog programa. Međutim, poduzete su određene pripremne 

aktivnosti u smislu uspostave sustava provedbe ove mjere, tj. Upravljačko tijelo je izradilo 

potrebne dokumente kojim se definiraju uvjeti, kriteriji I način dodjele potpore u okviru ove 

mjere (pravila, postupci, itd.). 

 

2.4. Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije (CLLD) - UP4 

Tijekom 2016. godine, dvije mjere u okviru UP4 su provedene i to mjera pripremne potpore 

(provedba započela u prethodnom izvještajnom razdoblju) i mjera provedbe lokalnih 

razvojnih strategija u ribarstvu (LRSR): 



 pripremna potpora: tijekom 2016. godine su provedena dva natječaja. Prvi natječaj je 

bio otvoren za podnošenje zahtjeva za potporu do 1. ožujka 2016. godine, a drugi od 

7. srpnja do 31. prosinca 2016. godine.  

U okviru prvog natječaja  odobreno je 7 operacija, tj. pripremna potpora je dodijeljena 

sedam lokalnih inicijativa u ribarstvu u ukupnom iznosu od 0,7 milijuna eura (ukupna 

javna potpora). Od odobrenog iznosa, u 2016. godini je inicijativama isplaćeno 0,3 

milijuna eura. 

Na drugi natječaj za pripremnu potporu je zahtjev podnijelo 7 novih lokalnih 

inicijativa od kojih je u 2016. godini potpora dodijeljena za njih 3, u ukupnom iznosu 

od 0,3 milijuna eura, a za preostale 4 postupak odabira i odobravanja nije završen do 

kraja 2016. godine.  

Dakle, u okviru mjere pripremne potpore, tijekom izvještajnog razdoblja je ukupno 

odobreno 10 operacija te je dodijeljena javna potpora za 10 lokalnih inicijativa, u 

ukupnom iznosu od 1 milijun eura. 

Geografski gledano, od 10 lokalnih inicijativa, tj. potencijalnih lokalnih akcijskih 

skupina u ribarstvu (FLAG), četiri inicijative predstavljaju ribarstvena područja 

locirana na području istarske županije, tri sa Zadarske županije te po jedna sa područja 

Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije. Slijedom 

toga, zastupljene su sve obalne županije osim dvije. 

 Provedba LRSR-a: tijekom 2016. godine nisu odabrane LRSR, tj. nisu službeno 

priznati FLAG-ovi. Međutim, postupak odabira i odobravanja je započeo tijekom 

izvještajnog razdoblja. Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira i financiranja 

LRSR-a je objavljen 22. listopada 2016. godine. Uz pravilnik vezan za pripremnu 

potporu, a kojim su prethodno definirani osnovni elementi izrade i podnošenja LRSR-

a (rokovi podnošenja, obvezni sadržaj LRSR-a), ovim Pravilnikom su detaljno 

definirani postupci odabira i odobravanja LRSR-a, uključujući zadaću Evaluacijskog 

odbora za FLAG-ove koji ocjenjuje kvalitetu LRSR-a, zadaće FLAG-ova, odredbe 

vezane uz financiranje, provedbu i praćenje provedbe LRSR-a te ostale elemente 

potrebne za odabir i provedbu LRSR-a. U skladu sa navedenim predviđena su dva 

kuga odabira LRSR-a i to prvi krug za LRSR-e izrađene dostavljene u okviru prvog 

natječaja za pripremnu potporu, a drugi krug u okviru drugog natječaja. U okviru 

prvog kruga, rok za dostavu LRSR-a na odobrenje je bio 6 mjeseci od potpisivanja 

ugovora o dodjeli pripremne potpore, ali ne kasnije od 30.listopada 2016. godine (2 

godine od odobrenja Partnerskog sporazuma). U definiranom roku, od 7 inicijativa – 

korisnika pripremne potpore iz prvog natječaja – LRSR je dostavilo njih 5, a dvije su 

dostavljene izvan roka te ulaze u drugi krug odabira LRSR-a. 

Po zaprimanju LRSR-a, Upravljačko tijelo je započelo sa administrativnom 

kontrolom, tj. izvršena je provjera udovoljavanja uvjetima prihvatljivosti prije 

upućivanja LRSR-a Evaluacijskom odboru za FLAG-ove, a koji iste ocjenjuje i 

rangira na temelju kriterija za odabir koje je odobrio Odbor za praćenje. 

Evaluacijski odbor za praćenje je uspostavljen u prosincu 2016. godine, a čine ga 

predstavnici partnera sa područja ribarstva, regionalnoga razvoja i fondova EU, 

turizma, gospodarstva i poduzetništva, savjetodavnih službi u ribarstvu, udruženja u 

ribarstvu, udruge sa područja održivog razvoja te znanstveno istraživačke institucije sa 

područja ribarstva. 

Postupak ocjene LRSR-a od strane Evaluacijskog odbora završen u 2016. godini, tj. 

tijekom izvještajnog razdoblja nisu odabrane LRSR-e. 



Nadalje, u veljači 2016. Godine je objavljen Pravilnik o Nacionalnoj FLAG mreži, a što 

predstavlja početnu točku u uspostavi te Mreže u RH. Ovim Pravilnikom su definirane 

zadaće, aktivnosti, sastav i financiranje Nacionalne FLAG mreže. Ukupno 11 članova je 

pristupilo Nacionalnoj FLAG mreži od čega su 8 članova predstavnici lokalnih inicijativa u 

ribarstvu, 2 člana su predstavnici ribarskih zadruga, a jedan član je predstavnik agencije za 

ruralni razvoj. U smislu organizacije i sastava, Nacionalnu FLAG mrežu čine Upravljački 

odbor, članovi i Jedinica za podršku. S obzirom da je Pravilnikom za  predsjednika predviđen 

predstavnik službeno priznatog FLAG-a, Upravljački odbor nije uspostavljen tijekom 2016. 

godine, tj. bit će uspostavljen nakon prvog kruga odabira LRSR-a i službenog priznavanja 

FLAG-ova. 

 

2.5. Poticanje stavljanja na tržište i prerade - UP5  

Tijekom izvještajnog razdoblja, u 2016. 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. Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere stavljanja na 

tržište je bio otvoren za podnošenje zahtjeva za potporu do 1. ožujka 2016. godine, a za mjeru 

prerade do 1. travnja 2016. godine: 

 Mjera stavljanja na tržište: u okviru natječaja, zaprimljeno je 22 zahtjeva za potporu. 

U 2016. godini, odobreno ih je 16, sa ukupnih prihvatljivim troškovima od 3,8 

milijuna eura i odobrenom javnom potporom u iznosu od 1,7 milijuna eura.  

Najveći broj operacija se odnosio na nalaženje novih tržišta i poboljšanje uvjeta za 

stavljanje na tržište te promicanje kvalitete i dodane vrijednosti proizvoda ribarstva i 

akvakulture. Jedna operacija je bila vezana za  doprinošenje sljedivosti proizvoda 

ribarstva i akvakulture, jedna za proizvode ribarstva i akvakulture dobivene 

korištenjem metoda koje nisu štetne za okoliš te jedna za doprinošenje 

transparentnosti proizvodnje i tržišta.  

Do kraja 2016. godine, dvije operacije su završene, tj. korisnici su podnijeli 

Upravljačkom tijelu zahtjeve za isplatu, a na temelju kojih je isplaćena ukupna javna 

potpora u iznosu od 0,5 milijuna eura. 

 Mjera prerade: u okviru natječaja, zaprimljeno je 25 zahtjeva za potporu. U 2016. 

godini, odobreno ih je 14, sa ukupnih prihvatljivim troškovima od 12,6 milijuna eura i 

odobrenom javnom potporom u iznosu od 5,7 milijuna eura.  

Najveći broj operacija se odnosio na ulaganja koja rezultiraju novim ili poboljšanim 

proizvodima, novim ili poboljšanim procesima, ili novim ili poboljšanim sustavima 

upravljanja i organizacije, doprinose štednji energije ili smanjenju utjecaja na okoliš i 

unapređuju sigurnosti, higijene, zdravstvenih i radnih uvjeta, a jedna operacija je 

odobrena s ciljem potpore ulaganjima koja su u vezi s preradom ekoloških proizvoda 

akvakulture.  

Tijekom 2016. godine nije bilo završenih operacija te nisu izvršena plaćanja 

korisnicima u okviru ove mjere. 

 

2.6. Poticanje provedbe Integrirane pomorske politike (IPP) - UP6  

Aktivnosti u okviru ovoga Prioriteta nisu provođene tijekom 2016. godine.  

 

 

 


