
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZA 2017. 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 2017. godini 

Tijekom 2017. 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 2017. godini.  

U okviru prioriteta Unije 1 provedeno je pet mjera odnosno objavljeno je pet 

pravilnika/natječaja, i to mjere privremenog i trajnog prestanka ribolovnih aktivnosti, mjera 

zaštite zdravlja i sigurnosti, energetske učinkovitosti i ublažavanja klimatskih promjena te 

inovacija u ribolovu. Nadalje, za 588 odobrenih operacija, dodijeljeno je 17,1 milijuna eura 

javne potpore.  

U okviru prioriteta Unije 2, namijenjenog sektoru akvakulture, nastavljena je provedba 

mjere produktivnih ulaganja u akvakulturu te mjere osiguranja akvakulturnih stokova. Do 

kraja 2017. godine odobreno je  45 operacija u okviru ovoga Prioriteta i dodijeljeno 14,4 

milijuna eura javne potpore.   

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

kroz prikupljanje podataka i kontrolu, ukupna javna potpora dodijeljena u 2017. godini iznosi 

3,2 milijuna eura. 

U okviru prioriteta Unije 4, tj. provedbe CLLD pristupa, tijekom 2017. godine završen je 

odabir operacija u okviru mjere pripremne potpore, te su provedena dva kruga odabira 

lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu. Slijedom navedenoga, u izvještajnom razdoblju 

odobrene su četiri operacije u okviru pripremne potpore i odobreno je 14  lokalnih razvojnih 

strategija u ribarstvu. Ukupni iznos dodijeljene javne potpore za ovaj prioritet iznosi 28,5 

milijuna eura.   



U okviru prioriteta Unije 5, nastavljena je provedba mjera stavljanja na tržište i prerade 

proizvoda ribarstva i akvakulture, te je u izvještajnom razdoblju odobreno 58 operacija i 

dodijeljeno 9 milijuna eura javne potpore u okviru navedenih mjera. 

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

provođene tijekom 2017. godine. 

U okviru mjere tehničke pomoći, namijenjenoj administraciji uključenoj u upravljanje i 

provedbu Operativnog programa, odobreno je pet operacija i dodijeljeno 2,2 milijuna eura 

javne potpore.  

Na razini Operativnog programa, tijekom 2017. godine odobreno je 715 operacija i 

dodijeljeno ukupno 74,4 milijuna eura javne potpore, a što predstavlja 21% od ukupne 

javne potpore dodijeljene za Operativni program.  

 

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

na znanju utemeljenog ribarstva - UP1 

Tijekom izvještajnog razdoblja, u 2017. godini, provodile su se sljedeće mjere u okviru ovoga 

Prioriteta: 

 Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti okružujućim mrežama plivaricama – 

srdelarama te pridnenim povlačnim mrežama – kožama:  

Okružujuće mreže plivarice – „Srdelare“: 

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

siječnju 2017., u trajanju od 15 dana – od ukupno 135 zahtjeva za potporu, 132 je 

odobreno, a 3 odbijeno, tj. potpora je dodijeljena za 132 ribarska plovila i 828 članova 

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

ukupna javna potpora, plaćena u 2017., iznosila je 1,9 milijuna eura 

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

svibnju 2017., u trajanju od 15 dana – od ukupno 136 zahtjeva za potporu, 134 je 

odobreno, tj. potpora je dodijeljena za 134 ribarska plovila i 870 članova posade. Na 

temelju zahtjeva za isplatu koje su podnijeli korisnici Upravljačkom tijelu, ukupna 

javna potpora, plaćena u 2017., iznosila je 1,9 milijuna eura 

Pridnene povlačne mreže - koće: 

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

rujnu/listopadu 2016., u trajanju od 30 dana – natječaj je objavljen u 2016. godini, ali 

je postupak odobravanja proveden u izvještajnom razdoblju, tj. u 2017. godini - od 

ukupno 90 zahtjeva za potporu, 88 je odobrenih, a 2 odbijeno, tj. potpora je 

dodijeljena za 88 ribarskih plovila i 182 člana posade. Na temelju zahtjeva za isplatu 

koje su podnijeli korisnici Upravljačkom tijelu, ukupna javna potpora, plaćena u 

2017., iznosila je 0,7 milijuna eura 

 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, ali 

nije završen do kraja 2017. godine te je od ukupno 97 zahtjeva za potporu u 

izvještajnom razdoblju odobren 31. Nadalje, u izvještajnom razdoblju nije bilo 

izvršenih plaćanja korisnicima.  

 Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti  

 Drugi krug: Pravilnik i Natječaj za dodjelu potpore su objavljeni u prosincu 2016., ali 

su postupci odobravanja izvršeni u 2017.godini. 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 2015. 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 6<12 m, ≥12<18 m i ≥24<40 m 

PS segment ≥12<18 m, ≥18<24 m i ≥24<40 m 

Natječaj je bio otvoren za podnošenje zahtjeva za potporu do 1. veljače 2017. Ukupno 

je zaprimljen 64 zahtjeva za potporu od čega je potpora dodijeljena za trajni prestanak 

32 ribarska plovila, 28 je odbijeno, a 2 korisnika su odustala. Do kraja 2017. godine, 

odustala su još 2 korisnika te je potpora isplaćena za ukupno 30 plovila i to u iznosu 

od 6,2 milijuna eura. 

 Treći krug: Pravilnik i Natječaj za dodjelu potpore su objavljeni u listopadu 2017. 

godine, a potpora se dodjeljivala za sljedeće segmente 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 

Natječaj je bio otvoren za podnošenje zahtjeva za potporu do 20. listopada 2017. 

Ukupno je zaprimljen 54 zahtjeva za potporu od čega je potpora dodijeljena za trajni 

prestanak 29 ribarskih plovila. Do kraja izvještajnog razdoblja nije bilo isplaćenih 

sredstava u okviru ovoga Natječaja. 

 Zaštita zdravlja i sigurnost 

Pravilnik i natječaj su objavljeni u 2016. godini, sa rokom za prijavu do 31. siječnja 

2017. godine. Od ukupno 140 zaprimljenih zahtjeva za potporu, do kraja 2017. godine 

odobreno ih je 108 te je isplaćena javna potpora u ukupnom iznosu od 82 tisuće eura, 

a s obzirom da većina operacija nije završena do kraja izvještajnog razdoblja. 

 Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena  

Pravilnik i natječaj su objavljeni u 2016. godini, sa rokom za prijavu do 31. siječnja 

2017. godinu. Od ukupno 45 zaprimljenih zahtjeva za potporu, do kraja 2017. godine 

odobreno ih je 34, ali nije isplaćena javna potpora. Ovaj natječaj nije obuhvaćao 

ulaganja u zamjenu pogonskih motora. 

 Inovacije  

U okviru ove mjere odnosno natječaja objavljenog u 2017. godini nije bilo 

zaprimljenih zahtjeva za potporu, tj. nije bilo zainteresiranih korisnika. 

 

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

znanju utemeljene akvakulture - UP2  

Tijekom izvještajnog razdoblja, u 2017. godini, provodile su se sljedeće mjere u okviru ovoga 

Prioriteta: 

 

 Produktivna ulaganja u akvakulturu 

 Prvi krug – natječaj je objavljen u 2016. godini, ali su postupci odobravanja izvršeni u 

2017. godini. Ukupno je zaprimljeno 32 zahtjeva za potporu, od čega je odobreno 29 i 

dodijeljena potpora u iznosu od 13 milijuna eura. Većina operacija se odnosila na 

ulaganja u postojeća uzgajališta/mrjestilišta i to najviše u sektoru marikulture. Što se 



tiče plaćanja, do kraja izvještajnog razdoblja završena je 21 operacija te je isplaćena 

potpora u iznosu od 5,2 milijuna kuna. 

 Drugi krug – natječaj je objavljen u 2017. godini, ali postupci odobravanja nisu 

završeni u izvještajnom razdoblju s obzirom da je rok za dostavu bio do 1.listopada 

2017. godine te nije bilo odobrenih operacija. U okviru ovoga natječaja zaprimljeno je 

ukupno 36 Zahtjeva za potporu. 

 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, te su na 

temelju istoga u 2017. godini od ukupno 16 zaprimljenih zahtjeva za potporu odobreni 

svi zahtjevi i odobrena je potpora u iznosu od 1,5 milijuna eura. Što se tiče isplata, u 

izvještajnom razdoblju isplaćena je potpora za 8 završenih operacija u iznosu od 580 

tisuća eura. 

 Inovacije  

U okviru ove mjere odnosno natječaja objavljenog u 2017. godini nije bilo 

zaprimljenih zahtjeva za potporu, tj. nije bilo zainteresiranih korisnika. 

 

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: 

 Prikupljanje podataka 

U 2017. godini dodijeljena je potpora za provedbu godišnjeg plana za 2017. godinu u 

iznosu od 1,2 milijuna eura. Do kraja izvještajnog razdoblja, ukupna javna potpora 

isplaćena korisniku u okviru ove mjere iznosi 1,5 milijuna eura.  

 Kontrola i provedba 

U izvještajnom razdoblju odobrena je jedna  operacija koja se odnosi na aktivnosti 

predviđene za provedbu u okviru godišnjeg plana za 2017. godinu. Dodijeljeno je 2 

milijuna eura, a isplaćeno 540 tisuća do kraja 2017. godine. 

 

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

Tijekom 2017. godine, dvije mjere u okviru UP4 su provedene i to mjera pripremne potpore 

(provedba započela 2015. godine) i mjera provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu 

(LRSR) (provedba započela u prethodnom izvještajnom razdoblju): 

 Pripremna potpora 

U okviru pripremne potpore tijekom ovog izvještajnog razdoblja je ukupno odobreno 

četiri operacije te je dodijeljena javna potpora za preostalih 4 lokalnih inicijativa, u 

ukupnom iznosu od 0,4 milijuna eura za koje u prošlom izvještajnom razdoblju 

postupak odabira i odobravanja nije bio završen. 

Geografski gledano, od ukupno 14 lokalnih inicijativa, četiri inicijative predstavljaju 

ribarstvena područja locirana na području istarske županije, tri sa Zadarske županije, 

dvije sa Splitsko-dalmatinske, dvije sa Primorsko-goranske, te po jedna sa područja 

Šibensko-kninske, Ličko-senjske i Dubrovačko-neretvanske županije .Slijedom 

navedenoga, zastupljene su sve obalne županije. 



 Provedba LRSR-a 

Tijekom 2017. godine odabrano je svih 14 prijavljenih LRSR-a. Postupak odabira i 

odobravanja je započeo je u prošlom izvještajnom razdoblju. U ovom izvještajnom 

razdoblju rok za dostavu LRSR-a bio je do 1. srpnja 2017. godine temeljem Pravilnika 

o uvjetima, kriterijima, načinu odabira i financiranja LRSR-a te je u zadanom roku 

preostalih 7 inicijativa dostavilo LRSR i ušlo u drugi krug odabira i odobravanja 

LRSR, zajedno sa dvije koje su u prošlom izvještajnom razdoblju dostavljene izvan 

roka. 

Prva sjednica Evaluacijskog odbora za 5 lokalnih inicijativa u ribarstvu koje su ušle u 

prvi krug odabira održana je 25. svibnja 2017. godine, a u okviru koje je provedena 

ocjena LRSR na temelju kriterija za odabir LRSR te je od strane Upravljačkog tijela 

za svih 5 lokalnih inicijativa u ribarstvu dana 6. lipnja 2017. godine donesena odluka o 

odobrenju LRSR i rješenje o priznavanju statusa FLAG-a. Ukupni odobreni iznos 

javne potpore za ovih 5 lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu iznosi 9,6 milijuna eura za 

provedbu mjera, uključujući i tekuće troškove i troškove vođenja LRSR u 

programskom razdoblju 2014.-2020. Nadalje, druga sjednica Evaluacijskog odbora za 

preostalih 9 lokalnih inicijativa koje su ušle u drugi krug odabira održana je 22. 

prosinca 2017. godine te je za svih 9 LRSR koje su ušle u drugi krug odabira od strane 

Upravljačkog tijela 29. prosinca 2017. godine donesena odluka o odobrenju LRSR. 

Međutim, utvrđeno je da raspoloživa sredstva temeljem Pravilnika o LRSR nisu 

dostatna za sve LRSR, odnosno 4 LRSR nalaze se ispod praga raspoloživih sredstava 

na rang listi te se potpora na temelju Odluka neće isplaćivati prije odobrenja izmjena 

Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko 

razdoblje 2014.-2020. od strane Europske komisije te Upravljačko tijelo zadržava 

pravo poništiti Odluke u slučaju odbijanja izmjena Operativnog programa za 

pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske odluke Europske komisije, a uzimajući u 

obzir poziciju na rang-listi odnosno nedostatnost raspoloživih sredstava. Ukupni 

odobreni iznos za 9 lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu iznosi 16,4 milijuna eura za 

provedbu mjera, uključujući i tekuće troškove i troškove vođenja LRSR u 

programskom razdoblju 2014.-2020. 

Što se tiče ostalih aktivnosti vezanih uz provedbu CLLD-a, tijekom 2017. godine je 

provedeno nekoliko. U svibnju 2017. godine je održan informativni sastanak/radionica u 

suradnji s Europskom komisijom i FARNET-om, pod nazivom „Izrada i provedba lokalnih 

razvojnih strategija u ribarstvu“, na koji su pozvane sve lokalne inicijative u ribarstvu. Na 

sastanku su predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva održali prezentaciju o 

trenutnom stanju provedbe CLLD pristupa u ribarstvu u Hrvatskoj, s naglaskom na prva 

iskustva u postupcima odabira i odobravanja strategija, a predstavnici FARNET-a 

prezentaciju o izradi i razvoju strategija orijentiranim ka rezultatima te prikazali praktične 

primjere provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu temeljene na iskustvima drugih 

zemalja članica. Također, članovi lokalnih razvojnih inicijativa sudjelovali su u raspravama, 

razmjeni iskustva, problema i ideja u svrhu jačanja sposobnosti za izradu i provedbu 

kvalitetnih lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu. 

Nakon prvog kruga odabira LRSR i službenog priznavanja FLAG-ova, u lipnju 2017. godine 

održan je osnivački sastanak Upravljačkog odbora Nacionalne mreže lokalnih akcijskih 

skupina u ribarstvu na kojem su članovi FLAG mreže odabrali predsjednika/zamjenu 

predsjednika i članove/zamjene članova u skladu sa Pravilnikom o Nacionalnoj FLAG mreži, 

a koje je na temelju prijedloga članova imenovao ministar poljoprivrede rješenjem o 

osnivanju i imenovanju Upravljačkog odbora FLAG mreže. U kolovozu 2017. godine 

provedena je prva sjednica Upravljačkog odbora u obliku pisanog postupka odlučivanja na 

kojoj su usvojeni Poslovnik o radu Upravljačkog odbora, akcijski plan FLAG mreže i godišnji 



program rada FLAG mreže za 2017. godinu. Nacionalna FLAG mreža u 2017. Godini ima 

ukupno 14 članova, od čega su 10 članova predstavnici lokalnih inicijativa u ribarstvu, 3 člana 

su predstavnici ribarskih zadruga, a jedan član je predstavnik agencije za ruralni razvoj. 

U organizaciji FLAG mreže u sklopu međunarodnog ribarskog sajma Crofish 2017. koji se 

održao u Poreču, u listopadu 2017., od strane Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva 

održana je radionica za lokalne akcijske grupe u ribarstvu pod nazivom „Provedba lokalnih 

razvojnih strategija u ribarstvu 2014.-2020.“ na kojoj je predstavljen primjer pravilnika i 

natječajne dokumentacije za provedbu mjera koje će se provoditi u sklopu lokalnih razvojnih 

strategija. 

U ovom izvještajnom razdoblju FLAG-ovi nisu započeli s provedbom mjera s obzirom da je 

bilo potrebno pripremiti smjernice za izradu procedura za odabir operacija kako bi se 

ujednačila provedba LRSR u RH i smanjila mogućnost pogrešaka u natječajnoj 

dokumentaciji. 

 

2.5. Poticanje stavljanja na tržište i prerade - UP5  

Tijekom izvještajnog razdoblja, u 2017. 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.  

 Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture 

 Prvi krug – veći dio operacija u okviru prvog natječaja je odobren u 2016. godini dok 

je u 2017. odobrena jedna (1) dodatna operacija. Slijedom toga, do kraja 2017. 

odobreno je ukupno 17 operacija od zaprimljenih 22 zahtjeva za potporu, 3 korisnika 

su odbijena, a 2 su odustala. Nadalje, do kraja 2017. godine je isplaćeno ukupno 670 

tisuća eura i to za 11 završenih operacija. Krajnji rok za završetak operacija i 

podnošenje zahtjeva za isplatu je bio 31. prosinca 2017. godine. 

 Drugi krug – drugi natječaj je objavljen u 2017. godinu te je od zaprimljenog 61 

zahtjeva za potporu odobreno njih 47 i dodijeljena je potpora u iznosu od 3,8 milijuna 

eura. Što se tiče plaćanja, do kraja 2017. godine nije bilo izvršenih isplata korisnicima. 

 Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture 

 Prvi krug – natječaj je objavljen u 2016. godini te je dio operacija tada i odobren. 

Međutim, postupak odobravanja nastavljen je u 2017. godini kada je odobreno 

preostalih 10 operacija i dodijeljena potpora u iznosu od 4,5 milijuna eura. Što se tiče 

isplata, u okviru ovog natječaja je do kraja 2017. godine isplaćeno 3,4 milijuna eura 

(krajnji rok za završetak operacija je u 2018. godini). 

 Drugi krug - natječaj je objavljen u 2017. godini te je zaprimljen21 zahtjeva za 

potporu, ali nije bilo odabranih operacija s obzirom da je rok za podnošenje zahtjeva 

za potporu bio do 1. studenoga 2017. godine. 

 

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

Tijekom izvještajnog razdoblja, u 2017. godini, nije započela provedba mjera u okviru ovoga 

Prioriteta, tj. nisu odobrene operacije za sufinanciranje u okviru Operativnog programa. 

Slijedom toga, nije bilo ključnog razvoja u provedbi niti su uočeni značajniji problemi. Mjere 

u okviru ovoga Prioriteta su namijenjene promicanju zaštite morskog okoliša, održivom 

korištenju morskih i obalnih resursa te unaprjeđenju znanja o stanju morskog okoliša. Kako je 

Hrvatska zbog ograničenih financijskih sredstava i razdoblja provedbe, u okviru EFR-a 2007.-

2013. provodila svega nekoliko mjera, prioritet u provedbi EFPR-a je dan sektorskim 



mjerama, tj. provedba mjera namijenjenih ribarima, uzgajivačima i prerađivačima je započela 

prva u odnosu na prioritet Unije 6. Međutim, važno je napomenuti da su tijekom izvještajnog 

razdoblja provedene određene pripremne aktivnosti vezane za provedbu mjera u okviru ovoga 

Prioriteta, a kao što su konzultacije sa relevantnim tijelima nadležnima za zaštitu morskog 

okoliša. Slijedom navedenoga, provedba ovih mjera je predviđena u nadolazećem razdoblju, a 

posebno uzimajući u obzir da iste značajno doprinose održivom ribarstvu i akvakulturi. 

 

 


