
 
 
 

POPIS MJERA- TURIZAM 
 

 
 
 
MJERA 5: Potpora male vrijednosti za uvođenje turističke ponude na OPG-u 
* SVRHA TEKUĆEG PROJEKTA: Potpora male vrijednosti za uvođenje turističke 

ponude na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. 
* KORISNICI: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. 
* PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Pod uvođenje turističke ponude na poljoprivrednom 

gospodarstvu  podrazumijeva  se  registracija objekata za pružanje ugostiteljskih 
usluga i usluge smještaja na seoskom domaćinstvu, upis gospodarstva u 
odgovarajuće registre i upisnike, sukladno važećim zakonskim propisima, u svrhu 
obogaćivanja turističke ponude i unaprjeđenja usluge. Prihvatljivi troškovi uključuju 
sve troškove prilagodbe uvjetima za registraciju OPG-a za obavljanje ugostiteljske i 
turističke djelatnosti, unaprjeđenje ponude i sadržaja na  OPG-u te troškove 
promidžbe proizvoda i usluga koje nudi OPG. 

 
 
* INTENZITET:  

a) Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu za dodjelu potpore za novo 
registriranu turističku i/ili ugostiteljsku djelatnost na OPG-u iznosi 1.000,00 kuna i 
to za potrebe provedbe marketinških aktivnosti (izrada promotivnih materijala, 
izrada web-stranice i sl.). 

b) Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu za dodjelu potpore za uvođenje 
usluge smještajnih kapaciteta iznosi 10 kn/noćenju za koje je plaćena boravišna 
pristojba. Sredstva potpore ostvaruju se na kraju godine. 

c) Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu za dodjelu potpore za unaprjeđenje 
usluge smještajnih kapaciteta iznosi 2.000,00 kuna/novoregistrirani 
krevet/godišnje. Sredstva potpore ostvaruju se na kraju godine i to na ime 
izvršenih ulaganja u uređenje smještajnih kapaciteta, unaprjeđenje usluge i 
stvaranje dodatnih sadržaja na poljoprivrednom gospodarstvu. 

d) Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu za dodjelu potpore za registraciju 
ugostiteljskih i turističkih usluga sa smještajnim kapacitetima na OPG-u iznosi 
100% troškova, do maksimalno 7.000 kn. Sredstva potpore ostvaruju se na ime 
plaćenih troškova ishođenja dozvola i/ili rješenja prilikom registracije OPG-a za 
bavljenje turističkom djelatnošću uz uvjet ishođenja kategorizacije objekta. 

e) Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu za dodjelu potpore za zapošljavanje 
nositelja ili člana na OPG-u utvrđena je u visini doprinosa za HZMO i HZZO. Pravo 
na potporu imaju osobe koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili 
glavno zanimanje, a upisane su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u 
svojstvu nositelja ili člana, a doprinose plaćaju po rješenju Porezne uprave. 
Maksimalni iznos potpore je 600,00 kn mjesečno.“ 

 
 

 

 



 

MJERA 6: Potpora male vrijednosti za proširenje turističke ponude na OPG-u 

* SVRHA TEKUĆEG PROJEKTA: Potpora male vrijednosti za razvoj turističke ponude 
na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. 

* KORISNICI: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. 
* PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Pod uvođenje turističke ponude na poljoprivrednom 

gospodarstvu  podrazumijeva  se  izgradnja unutarnjih ili vanjskih bazena, unutarnjih 
ili vanjskih kupelji, teretana, adrenalinskih sprava i adrenalinske opreme kao dodatne 
ponude uz uslugu smještaja. 

* bazena kao dodatne usluge uz uslugu smještaja. 
* INTENZITET: Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu iznosi 50% do 

maksimalno: 
 

- 20.000,00	kuna	ako	je	prijavitelj	1	OPG	
- 30.000,00	kuna	ako	su	prijavitelji	2	OPG-a	
- 40.000,00	kuna	ako	su	prijavitelji	3	i	više	OPG-ova.	

* Više	OPG-ova	registriranih	na	osobe	koje	su	povezane	srodstvom	-	osobe	koje	čine	prvi	
nasljedni	red	po	Zakonu	o	nasljeđivanju,	ne	ispunjavaju	uvjet	zajedničkog	nastupa.“	

 
 

Uvjet za dobivanje potpore za MJERU 5. stavak e) i MJERU 6.  je ostvarenje sljedećih 
uvjeta popunjenosti: 

- za 1. godinu poslovanja OPG-a uvjet popunjenosti je minimalno 20% 
kapaciteta, 

- za 2. godinu poslovanja OPG-a uvjet popunjenosti je minimalno 30% 
kapaciteta, 

- za 3. godinu poslovanja OPG-a uvjet popunjenosti je minimalno 40% 
kapaciteta, 

- za više od 3. godine poslovanja (OPG-ovi osnovani prije 01.01.2016.) uvjet 
popunjenosti je minimalno 40% kapaciteta, 

- popunjenost kapaciteta utvrđuje se uvidom u e-Visitor. 
 
 


