
Na temelju članaka 2., 4. i 10. Zakona o državnim potporama („Narodne novine“, 

broj 47/14), članka 20. Zakona o lokalnoj  i područnoj  (regionalnoj) samoupravi 

(“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 

36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije 

(„Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/09, 07/10, 10/10 i 2/13), 

Županijska Skupština Splitsko-dalmatinske županije na 17.  sjednici, održanoj 31. ožujka 

2015., donijela je     

 

P  R  O  G  R  A  M 

POTPORE LOKALNIM AKCIJSKIM GRUPAMA NA PODRUČJU SPLITSKO- 

DALMATINSKE ŽUPANIJE  (2015.-2017.) 

 

 

I. TEMELJNE ODREDBE 

 

Članak 1.  

 

 Ovim se Programom propisuje namjena, uvjeti dodjele, način  te visina iznosa 

potpore za Lokalne akcijske grupe na području Splitsko dalmatinske županije.  

 

Članak 2. 

 

 Odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni 

članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, 

primjenjuju se na  potpore iz Članka 1. ovog Programa. 

 

Članak 3. 

 

Pojmovi korišteni u ovome Programu imaju sljedeće značenje: 

1. Župan – čelnik jedinice područne (regionalne) samouprave. 

2. Županija – jedinica područne (regionalne) samouprave. 

3. Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske integracije (u daljnjem tekstu: 

Upravni odjel) – upravno tijelo nadležno za provedbu potpore. 

4. Podnositelj – svaka fizička ili pravna osoba koja podnosi prijavu na temelju 

Natječaja. 

5. Ulaganje – prihvatljivi trošak za koji se traži potpora. 

6. Lokalna akcijska grupa (u daljnjem tekstu: LAG)- je partnerstvo predstavnika javnog, 

gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s 

namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja, a čiji članovi 

mogu biti fizičke i pravne osobe.  

7. Korisnik – je LAG koji je udovoljio uvjetima ovog Programa, Pravilnika i Javnog 

poziva za podnošenje prijava za potpore LAG-ovima i s kojim je sklopljen Ugovor o 

dodjeli bespovratne potpore iz članka 12.  ovog Programa i za kojeg je Župan donio 

Odluku o raspodjeli sredstava.  

7. Povjerenstvo-tijelo imenovano od strane Župana koje zaprima, obrađuje prijave te 

donosi prijedlog Odluke o raspodijeli sredstava.  
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II. KORISNICI PROGRAMA I UVJETI PRIHVATLJIVOSTI 

 

Članak 4. 

 

(1) Korisnici potpore iz Programa su LAG-ovi sa područja Splitsko dalmatinske županije. 

(2) LAG mora udovoljiti slijedećim uvjetima prihvatljivosti:  

a. LAG mora biti registriran kao udruga sukladno Zakonu o udrugama, 

b. LAG mora obuhvaćati ruralno područje s više od 10 000, a manje od 150 000 

stanovnika, 

c. LAG mora obuhvaćati jasno definirano i zemljopisno kontinuirano područje te 

stanovnike jednog ili više naselja, unutar najmanje pet jedinica lokalne 

samouprave,naselja, tj. jedinice lokalne samouprave, moraju biti međusobno 

izravno povezani bilo kopnom, morem ili vodom, 

- naselje u sklopu LAG-a ne smije imati više od 25 000 stanovnika, 

- jedno naselje može pripadati isključivo jednom LAG-u, 

d. sjedište LAG-a mora se nalaziti unutar područja koje obuhvaća LAG, 

e. u upravljačkoj strukturi LAG-a moraju sudjelovati: 

- predstavnici gospodarskog (trgovačka društva koja nisu u većinskom vlasništvu 

Republike Hrvatske, regionalne/područne i lokalne samouprave, zadruge,   

obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva) i civilnog sektora (građani, 

udruge, zaklade, fondacije) s najmanje 50 posto zastupljenosti, 

- predstavnici izvršnog ili upravnog tijela jedinica lokalne samouprave kojoj 

pripadaju naselja LAG-a s najmanje 20 posto zastupljenosti, 

- žene s najmanje 30 posto zastupljenosti, 

- članovi upravljačke strukture LAG-a moraju imati prebivalište i/ili biti registrirani 

i/ili imati podružnicu unutar područja koje obuhvaća LAG.  

 

 

 

III. OPĆI UVJETI DODJELE POTPORE,  AKTIVNOSTI UNUTAR  MJERE  I  

IZNOS POTPORE PO KORISNIKU 

 

Članak 5.  

 

1. Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje ulaganja koja su predmet ovoga Programa, a 

za koje podnositelj nije koristio sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, 

drugih programa Županije ili drugih izvora financiranja. 

2. Korisnik mora imati sjedište i djelatnost na području Županije. 

3. Korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom i Županijskom 

proračunu. 

4. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz 

proračuna Splitsko dalmatinske županije u cilju poticanja lokalnog razvoja u ruralnim 

područjima, u 100 % iznosu opravdanih troškova, a najviše do 40.000,00 kuna po 

LAG-u.   
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Članak 6.  

 

(1) Prihvatljivi troškovi  za koje se može ostvariti potpora su: 

a) Troškovi doprinosa iz i na plaće zaposlenika LAG-ova koji nisu ostvarili 

potporu iz IPARD programa i Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 

2014-2020, a do trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu Agenciji za 

plaćanje poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, odnosno dobivanja 

pozitivne Odluke o odabiru. 

b) Troškovi doprinosa iz i na plaće zaposlenika LAG-ova koji su ostvarili 

potporu iz IPARD programa, a prije isteka razdoblja za koje im je potpora 

iz IPARD programa dodijeljena. 

c) Troškovi doprinosa iz i na plaće zaposlenika LAG-ova koji su podnijeli 

Zahtjev za potporu Agenciji za plaćanje poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 

razvoju ali su dobili negativnu Odluku o odabiru.  

 

(2) Prihvatljivi troškovi u smislu ovog Programa su troškovi nastali u godini koja  

prethodi tekućoj godini u kojoj je objavljen Javni poziv ili troškovi koji su nastali 

u tekućoj godini.  

 

Članak 7. 

 

     (1)  Neprihvatljivi troškovi projekta, za koje se ne može ostvariti potpora su: 

a. naknade prijevoza na i s posla 

 

     (2) Ostali neprihvatljivi troškovi mogu se definirati Pravilnikom i Javnim pozivom. 

 

Članak 8.  

Iznos potpore po korisniku za: 

- Potpora se odobrava u 100% iznosu opravdanih troškova (troškovi doprinosa iz i 

na plaće zaposlenika LAG-ova), a najviše do 40.000,00 kuna po LAG-u.  

 

 

IV. PROVEDBA PROGRAMA 

 

Članak 9. 

 

 Program će se provoditi temeljem provedbenih akata (Pravilnik, Odluka o 

imenovanju povjerenstva, Odluka o sadržaju i objavi Javnog poziva) koje će donijeti 

župan Splitsko dalmatinske županije sukladno planiranim proračunskim sredstvima za 

tekuću godinu. 

 

                                                                Članak 10. 

 

1. Prijava se podnosi na temelju Javnog poziva. 

2. Obavijest o objavi Javnog poziva se objavljuje u dnevnom tisku, a sam Javni poziv na 

službenoj web-stranici Županije www.dalmacija.hr. 
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3. Prijava se podnosi isključivo na Obrascu Prijave koji će biti objavljen na web stranici 

županije u rubrici „Natječaji“ i to putem preporučene pošte u zatvorenoj omotnici na čijoj 

poleđini treba obavezno čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i istu dostaviti na adresu 

Županije. 

 

Uz Prijavu se prilaže i propisana dokumentacija navedena u Pravilniku i Javnom pozivu, 

a po potrebi Upravni odjel može zatražiti dodatnu dokumentaciju i obrazloženje. 

 

 

                                                                Članak 11. 

 

1. Po primitku Prijave, Upravni odjel iste dostavlja Povjerenstvu imenovanom od strane 

Župana, a koji utvrđuje pravovremenost, potpunost te sukladnost prijave s uvjetima 

Javnog poziva.  

2. Prijave pristigle po objavljenom Javnom pozivu, obrađuju se po redoslijedu 

zaprimanja. 

3. Nakon obrade svake pristigle Prijave, u slučaju potrebe za rangiranjem, utvrdit će se 

rang-lista Prijava, u padajućem nizu, sukladno prioritetima određenim Pravilnikom i 

Javnim pozivom. 

4. U slučaju da dvije ili više prijava imaju isti broj bodova, izvršit će se rangiranje tih 

prijava na temelju ranijeg zaprimanja potpune prijave. 

5. Podnositelj čija prijava udovoljava uvjetima propisanim ovim Programom, 

Pravilnikom i Javnim pozivom, o tome će biti pravovremeno obaviješten. 

 

Članak 12. 

 

1. Povjerenstvo utvrđuje Nacrt Prijedloga Odluke o raspodjeli sredstava koji dostavlja 

Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvitak i europske integracije radi donošenja 

Odluke o raspodjeli sredstava koju donosi Župan. 

2. S korisnicima Programa sukladno Odluci o raspodijeli sredstava zaključuje se Ugovor 

o dodjeli bespovratne potpore. 

Članak 13. 

 

1. Potpora se isplaćuje na račun korisnika, a sukladno odredbama Ugovora. 

2. Županija će Odlukom o povratu potpore od korisnika zahtijevati povrat u slučaju: 

a) administrativne pogreške, 

b) ukoliko se utvrdi da je korisnik nezakonito ostvario potporu, 

c) korištenja predmeta sufinanciranja na način koji nije u skladu s njegovom 

namjenom, 

d) raskidanja Ugovora. 

3. Korisnik je dužan isplaćenu potporu vratiti u iznosu, na način i u roku određenim u 

Odluci o povratu potpore. 

4. Ukoliko korisnik nije postupio sukladno Odluci iz stavka 2. ovoga članka, na iznos 

koji podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 3. ovoga članka obračunava 

zakonska zatezna kamata. 
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V. KONTROLA 

 

Članak 14. 

 

 Povjerenstvo vrši administrativnu kontrolu/kontrolu na terenu prije sklapanja 

Ugovora o dodjeli bespovratne potpore i u razdoblju od 1 godine nakon konačne isplate 

sredstava na uzorku od najmanje 10 %. 

 

 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 15. 

 

 Ovaj Program stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u „Službenom 

glasniku Splitsko dalmatinske županije“. 

 

 

KLASA: 021-04/15-02/61 

URBROJ: 2181/1-01-15-1 

Split, 31. ožujka 2015. 

PREDSJEDNIK 

         ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 

 

             Petroslav  Sapunar, prof., v.r. 

 

 

 

 

 


