
 
 

 

   

   

 

Prilog IX. Pojašnjenje kriterija odabira projekata 

 

KRITERIJI ODABIRA PROJEKTA - LRS TO 2.1.1. Ulaganja u opće društvenu  

infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za  

ruralno stanovništvo (sukladna PRR TO 7.4.1)  

      Bodovi  

1.  Tip korisnika  max. 10  

   Ulaganje predstavnika civilne interesne skupine   10  

   Ulaganje predstavnika javne interesne skupine  5  

2.  Kompleksnost ulaganja  max. 20  

   Ulaganje u rekonstrukciju (sa i bez opremanja)  20  

   Ulaganje u građenje i opremanje  15  

   Ulaganje u opremanje   10  

   Ulaganje u građenje  5  

3.  Ulaganja imaju pozitivan utjecaj na okoliš   10  

4. 

 

Ulaganje doprinosi očuvanju/stvaranju novih radnih   mjesta     max. 10  

   Do 2023. godine projektom se omogućuje zapošljavanje više od 3 osobe   10  

   Do 2023. godine projektom se omogućuje zapošljavanje 1-2 osobe    5  

5.  Indeks razvijenosti JLS (prema mjestu ulaganja)  max. 8  

   Ulaganje na području JLS koje pripada 4. ili 5. skupini  8  

   Ulaganje na području JLS koje pripada 6. ili 7. skupini  6  

6.  

Ulaganje u područja od posebnog interesa i pod posebnom zaštitom 

RH (brdsko-planinska područja)  2  

7.  

Ulaganje se odvija na područjima unutar zaštićenih područja 

prirode i područja ekološke mreže  NATURA 2000  2  

 MAKSIMALNI BROJ BODOVA  62  

 PRAG PROLAZNOSTI  16  

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

   

   

 

Kriterij odabira 1. „Tip korisnika“  

Provjerava se organizacijski oblik prijavitelja iz pristigle dokumentacije i uvidom u javne 

registre; baze podataka. 

Kriterij odabira 2. „Kompleksnost ulaganja“ 

Provjerava se pristigla dokumentacija, a posebice glavni projekt, idejna i ostala rješenja 

ovlaštenih osoba u postupku pripreme projektne dokumentacije za predmetni natječaj. Također 

koristi se Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). 

Kriterij odabira 3. „Ulaganja imaju pozitivan utjecaj na okoliš“ 

Ulaganja koja svojim aktivnostima utječu na podizanje svijesti zajednice o upotrebi energetski 

učinkovitijih trošila, očuvanju prirode i okoliša te podizanju standarda brige o okolišu te 

ulaganja koja svojom provedbom stavljaju u uporabu energetski učinkovita trošila, postrojenja 

i oprema. U kriterij se neće priznavati uobičajeni ekološki standardi poput postavljanja koševa 

za sitne otpatke na javnim površinama. 

Kriterij odabira 4. „Ulaganje doprinosi očuvanju/stvaranju novih radnih mjesta“ 

Provjerava se učinak ulaganja na stvaranje novih radnih mjesta kroz provedbu projekta, što je 

razvidno iz pristiglih obrazaca i popratnih dokumenata prijave. 

Kriterij odabira 5. „Indeks razvijenosti JLS (prema mjestu ulaganja)“ 

Za provjeru kategorija koristi se: Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Prilog VIII), (NN, br. 132/17). 

Kriterij odabira 6. „Ulaganje u područja od posebnog interesa i pod posebnom zaštitom 

RH (brdsko-planinska područja)“ 

Za provjeru statusa koristi se: Odluka o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave 

koje stječu status brdsko-planinskog područja (NN, br. 24/2019). 

Kriterij odabira 7. „Ulaganje se odvija na područjima unutar zaštićenih područja prirode 

i područja ekološke mreže  NATURA 2000“ 

Područje katastarske općine koja se nalazi na području unutar zaštićenih područja prirode i/ili 

ekološke mreže NATURE 2000 provjerava se putem linka: http://www.bioportal.hr/gis/. 

Relevantna dokumentacija ishođena od nadležnih javnih ureda također može poslužiti u svrhu 

dokazivanja ulaganja na zaštićenom području prirode. 

 

http://www.bioportal.hr/gis/

