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JAVNI POZIV 

za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području 

 Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini 

 

 

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava, odnosno potpora male vrijednosti iz 

Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije poljoprivrednim proizvođačima na području 

Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini temeljem Odluke o potporama poljoprivredi i 

ruralnom razvoju na području Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje od 2020.-2025. godine. 

 

Potpore se dodjeljuju za 11 mjera, odnosno ukupno 16 namjena: 

 

Mjera 1. POTPORA BILJNE I VOĆARSKE PROIZVODNJE 

 1.1. Nabava i postavljanje plastenika i staklenika za povrtlarstvo 

Potpora se dodjeljuje za plasteničko - stakleničku proizvodnju za nabavu novih i/ili rekonstrukciju 

postojećih plastenika i staklenika te nabavu opreme za plastenike i staklenike. Potpora se dodjeljuje 

u iznosu od 50% prihvatljivih troškova, a maksimalan iznos po jednom korisniku je 20.000,00 

kuna.  

 1.2. Podizanje trajnih nasada u voćarstvu te sadnju ljekovitog i aromatičnog bilja 

Potpora se dodjeljuje za sadnju trajnih nasada voćaka, ljekovitog i aromatičnog bilja. Iznos potpore 

je 30% od nabavne cijene sadnice ili sjemena, a najviši iznos koji korisnik može ostvariti je 

10.000,00 kuna.  

 1.3. Nabava opreme za sustav navodnjavanja na OPG-u  

Potpora za nabavu opreme za sustav navodnjavanja odobrava se za najmanje 1.000 m2 proizvodnje 

na otvorenom i najmanje 250 m2 proizvodnje u zaštićenom prostoru. Potpora se dodjeljuje u iznosu 

od 70% nabavne cijene, a najviše u iznosu do 20.000,00 kuna.  

 

Mjera 2. POTPORA EKOLOŠKE PROIZVODNJE 

Bjelovarsko-bilogorska županija će dodijeliti potporu u iznosu 50% troškova stručne kontrole i  

troškova izdavanja potvrdnice u ekološkoj proizvodnji za 2022. godinu, a najviše 2.000,00 kuna po 

korisniku. 

 

Mjera 3. POTPORA STOČARSKE PROIZVODNJE 

3.1. Potpora za umjetno osjemenjivanje nazimica i krmača - NOVO 

Potpora se dodjeljuje sufinanciranje troškova nabave sjemena nerastova za umjetno osjemenjivanje 

nazimica i krmača. Potpora za sufinanciranje troškova nabave sjemena nerastova dodjeljuje se u 

iznosu od 50% prihvatljivih troškova, a najviši iznos koji jedan korisnik može ostvariti je 1.500,00 

kuna.  

3.2. Potpora za sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja goveda na području 

Bjelovarsko – bilogorske županije - NOVO 

Potpora se dodjeljuje umjetno osjemenjivanje od 150,00 kn po jednoj usluzi za umjetno 

osjemenjivanje krava i junica. Za svako sljedeće osjemenjivanje za istu životinju neće se 

dodjeljivati potpora. Najviši iznos koji jedan korisnik može ostvariti je 3.000,00 kuna. 

 3.3. Potpora za ulaganje u poboljšanje kvalitete mužnje i skladištenje mlijeka 

Potpora je namijenjena povećanju kvalitete mlijeka proizvedenog na obiteljskim poljoprivrednim 

gospodarstvima i to za kupnju nove opreme/dijelova opreme za mužnju, hlađenje i čuvanje mlijeka. 

Potpora će se dodijeliti u iznosu od 50% prihvatljivih troškova, a najviši iznos koji korisnik može 

ostvariti je 10.000,00 kuna.  

 

Mjera 4. POTPORA PREMIJE OSIGURANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE 
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Potpora se dodjeljuje za ugovorenu premiju osiguranja poljoprivredne proizvodnje 

poljoprivrednicima u 2022. godini u iznosu 50 % plaćene premije osiguranja ratarskih usjeva, 

proizvodnje povrća na otvorenom prostoru i višegodišnjim nasadima, a korisnik može ostvariti 

potporu do najviše 15.000,00 kuna.  

 

Mjera 5. POTPORA OBRAZOVANJA POLJOPRIVREDNIKA 

Za usavršavanje i stjecanje novih znanja i vještina u suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji 

dodjeljuje se potpora za obrazovanje poljoprivrednika u iznosu 50% od plaćenog računa, a najviše 

3.000,00 kn po polazniku i obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.  

 

Mjera 6. SUFINANCIRANJE RAZVOJNIH PROJEKATA U POLJOPRIVREDI 

Potpora se dodjeljuje za izradu dokumentacije potrebne za natječaje iz Programa Ruralnog razvoja  

RH 2020. - 2027. u iznosu od 50 % prihvatljivih troškova, a najviše do 15.000,00 kuna po 

obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. 

 

Mjera 7. POTPORE ZA PČELARSTVO 

7.1. Potpora za kupnju pčelinjih pogača - NOVO 

Potpora je namijenjena za sufinanciranje kupnje medeno-šećernih, stimulativnih i ljekovitih 

pčelinjih pogača. Potpora će se dodijeliti za kupnju dvije pčelinje pogače po pčelinjoj zajednici u 

iznosu od 50% dokumentiranih troškova, a maksimalno do 2.000,00 kuna po korisniku. Korisnici 

potpora mogu biti pčelari koji su upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka i imaju najmanje 50 

pčelinjih zajednica. 

7.2. Potpora za uređenje izgradnju, dogradnju i unutarnje uređenje prostora za 

punjenje i skladištenje meda 

Potpora se dodjeljuje za troškove izgradnje, dogradnje i unutarnjeg uređenja prostora za punjenje i 

skladištenje meda pčelarima koji imaju više od 50 pčelinjih zajednica u tekućoj godini. Visina  

potpore  je  70 % od dokumentiranih prihvatljivih troškova, a najviše 7.000,00 kuna po korisniku.  

 

Mjera 8. ANALIZA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 

Potpora se dodjeljuje za analizu tla na poljoprivrednim gospodarstvima sa ciljem povećanja 

plodnosti poljoprivrednog zemljišta. Visina potpore je 50 % od cijene analize tla i preporuke za 

gnojidbu te troškove poboljšanja kvalitete tla, a najviše do 2.000,00 kuna po korisniku.  

 

Mjera 9. POTPORA ZA KUPNJU PRODAJNE AMBALAŽE ZA VOĆE I POVRĆE -NOVO 

Potpora će se dodijeliti za 50% prihvatljivih troškova za kupnju staklene ambalaže za voće i povrće, 

a najviše do 5.000,00 kuna po korisniku. 

 

Mjera 10. POTICANJE PRODAJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA 

Potpora se dodjeljuje za 50% prihvatljivih troškova zakupa prodajnog prostora/štanda na turističkim 

sajmovima, tržnicama i sajmovima hrane u Republici Hrvatskoj u 2022. godini ili za promotivne 

aktivnosti, a najviše 2.000,00 kuna po obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.  

 

Mjera 11. POTPORA ZA OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA  

Potpora za kupovinu, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta poljoprivrednim gospodarstvima 

dodjeljuje se sa ciljem povećanja površina poljoprivrednog zemljišta u ratarskoj proizvodnji, kao i 

proizvodnji voća, povrća te trajnih nasada. Kupljeno poljoprivredno zemljište mora graničiti sa 

zemljištem podnositelja zahtjeva. Iznos potpore je 3.000,00 kuna po hektaru kupljenog 

poljoprivrednog zemljišta, a najviši iznos potpore je 12.000,00 kuna po korisniku.  
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Korisnici potpora mogu biti poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava 

Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, sa sjedištem i proizvodnim 

površinama na području Bjelovarsko-bilogorske županije.  

Jedan korisnik može podnijeti zahtjev za potporu po više mjera iz ovog Javnog poziva pod uvjetom 

da njihov maksimalni iznos ne prelazi 50.000,00 kuna godišnje. 

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu objavljenom na web stranicama Bjelovarsko-bilogorske 

županije,  www.bbz.hr – Javni pozivi, a ispunjeni zahtjev se uz priloženu svu potrebnu 

dokumentaciju dostavlja  putem e- maila: poljoprivreda@bbz.hr ili putem pošte.  

Javni poziv je otvoren od 30. kolovoza 2022. godine do iskorištenja sredstava osiguranih u 

Županijskom proračunu za ove namjene, a najkasnije do 30. studenog  2022. godine. 

Sredstva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi osigurana su u Proračunu 

Bjelovarsko-bilogorske županije, na razdjelu 16 Upravni odjel za poljoprivredu, na programu P3 

Razvoj sela i seoskog prostora u ukupnom iznosu od 2.500.000,00 kuna.  
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