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CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ
NAZIV PROGRAMA: Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ
STRATEŠKI CILJ: Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva
PRIORITET: Razvoj zelenog gospodarstva
POSEBNI CILJ : Razvoj i promocija autohtonih proizvoda Primorsko-goranske županije. Zaštita
autohtonih sorata maslina, maruna i vinove loze. Sadnja kolekcijskog nasada maslina te
održavanje trajnih nasada u Staroj Sušici. Motrenje medenja na području Županije. Zaštita
Krčkog sira te meda Meduna. Provedba i priprema EU projekata. Evidencija nekorištenog
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i JLS te revitalizacija poljoprivrednog zemljišta.
Organizacija edukacija za poljoprivrednike.
IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM
PROVEDBOM:
Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa razvoja poljoprivrede u 2017. godini u
razdoblju od 01.01. do 30.06.2017. godine provodili su se sljedeći projekti i aktivnosti:
1.) Razvoj voćarstva i maslinarstva
 Zaštita autohtonih sorata maslina i maruna Do 30. lipnja 2017. godine održan je
sastanak između Centra i Agronomskog fakulteta iz Zagreba te Veleučilišta u Rijeci u
cilju zaštite autohtonog sortimenta maslina i maruna Županije. Zajednički zaključak sa
sastanka u suglasnosti sa Županijom je da se zbog previsokih administrativnih troškova
te dugogodišnjeg istraživanja trenutno odustaje od zaštite autohtonih sorata maslina te
da se u cilju zaštite posadi kolekcijski nasad na području Županije. Također je odlučeno
da se kandidira projekt Maroon kao preduvjet za daljnju zaštitu autohtonih sorata
maruna.
 Sadnja matičnjaka maslina na Krku te održavanje trajnih nasada u Staroj Sušici
Do 30. lipnja 2017. godine Centar je u više navrata pokušao prikupiti potrebnu
dokumentaciju za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području Grada Krka za
sadnju kolekcijskog nasada maslina. Budući da se potrebna dokumentacija odobrava
više od godinu dana, Centar je uzeo u zakup bez naknade zemljište od PZ Cres na
Cresu. Do 30. lipnja 2017. godine proveden je postupak javne nabave za uređenje
poljoprivrednog zemljišta na Cresu za sadnju maslina. U Staroj Sušici redovno je vršeno
održavanje kolekcijskog nasada jabuka i krušaka, a u navedenom periodu posađen je i
nasad malina.
 Završetak projektne dokumentacije iz 2016. godine Završetak projektne
dokumentacije za objekt za preradu voća u Staroj Sušici (arhitektonsko-građevinski
projekt, projekt instalacije dovoda i odvoda vode, elektrotehnički i strojarski projekt)
potrebne za kandidiranje projekta Stara Sušica.
2.) Razvoj stočarstva sa uključenim pčelarstvom
 Zaštita meda Meduna i Krčkog sira Do 30. lipnja 2017. godine Centar je zaključio
Ugovor sa Udrugom proizvođača meda Meduna te Udrugom sirara Krka u cilju zaštite
izvornosti autohtonog proizvoda meda Meduna i Krčkog sira.
 Motrenje medenja na području PGŽ Do 30. lipnja 2017. godine Centar je prikupio
iskaz interesa od JLS za provedbu projekta Motrenje medenja na području PGŽ.
 Promocija kravljeg mlijeka sa područja Gorskog kotara Do 30. lipnja 2017. godine
Centar je prikupio iskaz interesa za korištenje mljekomata od stane proizvođača mlijeka
od kojih je Centar vršio sakupljanje i prijevoz mlijeka te je sukladno interesu izvršen
postupak javne nabave za nabavu jednog mljekomata.
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3.) Razvoj vinogradarstva i vinarstva
 Zaštita autohtonih sorata vinove loze na području Grada Kastva Do 30. lipnja
2017. godine Centar je zaključio Ugovor sa Udrugom Belica u cilju zaštite i očuvanja
autohtonih sorata vinove loze na području Grada Kastva.
 Održavanje matičnjaka Žlahtine te kolekcijskog nasada autohtonih sorti vinove
loze PGŽ Do 30. lipnja 2017. godine izvršen je zdravstveni pregled matičnjaka Žlahtine
i redovno su nasadi održavani marom dobrog gospodara. Centar je prikupio iskaz
interesa za sadnju kolekcijskog nasada autohtonih sorata vinove loze i sadnju cv.
sadnog materijala Žlahtine te kupnju pupova Žlahtine iz matičnog nasada.
4.) Razvoj i promocija autohtonih proizvoda
 Promocija autohtonih proizvoda Do 30. lipnja 2017. godine izrađen je projekt dizajna
interijera Primorske kuće, tražena je suglasnost od Grada Rijeke za promociju i prodaju
autohtonih proizvoda na Korzu Grada Rijeke. Proveden je postupak javne nabave za
nabavu drvenih kućica za promociju i prodaju autohtonih proizvoda. Proveden je
postupak javne nabave za nabavu namještaja i opreme za Primorsku kuću. Izvršena je
primoredaja Primorske kuće između TZ Grada Rijeke i Centra. Raspisan je natječaja za
zapošljavanje Suradnika za razvoj i promociju autohtonih proizvoda.
 Promocija autohtonih proizvoda u suradnji sa JLS Izrada Ugovora o sufinaciranju
manifestacija (Drobnica fest - Krk, Dani šljiva - Brod Moravice, Dani malina - Skrad,
Uskrsni proljetni sajam - Delnice, turistička promidžba na području Grada Vrbovsko Vrbovsko, Kreko - Omišalj, Dani maslina - Punat, promocija ovčarstva otoka Cresa Cres).
5.) Revitalizacija poljoprivrednog zemljišta
 Evidencije poljoprivrednog zemljišta Do 30. lipnja 2017. godine Centar je prikupio
potrebne podatke od 11 JLS za izradu baze podataka o raspoloživom poljoprivrednom
zemljištu u vlasništvu JLS.
 Provedba mjera poljoprivrednog redara Do 30. lipnja 2017. godine Centar je izvršio
obilazak terena na području Ličkog polja po pozivu Općine Fužine.
 Čišćenje zapuštenog poljoprivrednog zemljišta te uređenje i održavanje poljskih
putova Do 30. lipnja 2017. godine sa malčerom u suvlasništvu Centra uređeno je
ukupno 20 hektara na području Općine Fužine (Ličko polje). U cilju održavanja i
uređenja poljoprivrednih putova i poljoprivrednog zemljišta u suradnji sa JLS zaključen je
Ugovor za uređenje poljoprivrednih putova i poljoprivrednog zemljišta na području
Općine Fužine, Općine Ravna Gora i Općine Mrkopalj.
6.) Provedba i priprema EU projekata
 Praćenje natječaja Do 30. lipnja 2017. godine Centar je na natječaj INTERREG ItalijaHrvatska kandidirao projekt Maroon. Centar je u navedenom periodu sudjelovao na
raznim radionicama (EU info dan na Sveučilišnom kampusu Trsat, sudjelovanje na
prezentaciji programa prekogranične suradnje INTERREG Italija-Hrvatska u Karlovcu,
sastanak Povjerenstva u HGK Županijska komora Rijeka, sastanak sa projektnim
partenrima za projekt Maroon).
 Sudjelovanje u Županijskom timu i suradnja sa LAG-ovima Do 30. lipnja 2017.
godine Centar je održao dvije radionice (kroz Dan otvorenih vrata Centra) o informiranju
javnosti o mogućim prijavama na mjere Ruralnog razvoja, natječaju od starne PGŽ te
kreditiranju odobrenih projekata od strane HBOR-a. Pružanje informacije o mogućoj
prijavi na mjere ruralnog razvoja za dva gospodarstva (sa područja Općine Ravna Gora i
Općine Lokve).
 Završetak projektne dokumentacije iz 2016. godine Završetak projektne
dokumentacije krajobrazne arhitekture potrebne za kandidiranje projekta Stara Sušica.
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7.) Ostale aktivnosti Centra do 30. lipnja 2017. godine
 Suradnja sa Gradom Krkom Raspisan je natječaj za financiranje programa u
poljoprivredi za Udruge na području Grada Krka (razvoj maslinarstva, sirarstva i
revitalizacija poljoprivrednog zemljišta).
 Suradnja sa OŠ Branimira Markovića Ravna Gora Prezentacija rada Centra te
edukacija o maslačku za prvi razred osnovne škole.
 Suradnja sa Veleučilištem u Rijeci Zaključen Ugovor o poslovnoj suradnji u cilju
organizacije obrazovanja i edukacije te provedbu prakse i vježbi za budući studij „Održivi
agroturizam“.
 Dan otvorenih vrata Centra Od ožujka 2017. godine Centar ima svaku zadnju srijedu u
mjesecu Dan otvorenih vrata. Cilj ove aktivnosti je informiranje svih zainteresiranih
posjetitelja o radu Centra, mjerama Ruralnog razvoja, natječajima za razvoj
poljoprivrede, kreditiranju te edukacija poljoprivrednika. Do 30. lipnja 2017. godine
odrađene su sljedeće teme: Prezentacija rada Centra, prezentacija rada LAG-a Vinodol,
LAG-a Gorski kotar, LAG-a Kvarnerski otoci, LAG-a Terra Liburna, Mjere ruralnog
razvoja RH 2014.-2020., Prezentacija rada Savjetodavne službe, Razvoj i promocija
autohtonih proizvoda Kvarnera, Mjere ruralnog razvoja u poljoprivredi PGŽ od 2017. do
2020. godine, Mjere ruralnog razvoja RH 2014.- 2020. uvrštene u Lokalnu razvojnu
strategiju LAG-a Gorski kotar za razdoblje 2014. - 2020., Zadruge gospodarsko socijalni
subjekti, rad i poslovanje zadruga, Kreditiranje u poljoprivredi, Individualne konzultacije
HBOR-a, Suradnja sa Veleučilištem u Rijeci za potrebe studija „Održivi agroturizam“.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA DO 30. LIPNJA 2017.:
R.br.
1.
2.

Plan
2017.
970.000,00
1.444.000,00
2.414.000,00

Naziv aktivnosti / projekta
Osiguravanje uvjeta rada za CPRR PGŽ
Programske aktivnosti CPRR PGŽ
Ukupno program:

Izvršenje
1.-6.2017.
332.861,89
338.818,50
671.680,39

Indeks
34,32
23,46
27,82

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:
Pokazatelj
uspješnosti
Novo zasađene
površine pod trajnim
nasadima
Nabava mljekomata
Nabava elektronskih
vaga
Izrada i prikupljanje
dokumentacije
Zaštita autohtonih
sorata vinove loze
Grada Kastva

Promocija autohtonih
proizvoda

Definicija
Sadnjom matičnjaka maslina
očuvati će se autohtone sorte
PGŽ.
Promocija kravljeg mlijeka sa
područja Gorskog kotara
putem mliekomata
Motrenje medenja na području
PGŽ putem elektronskih vaga
Zaštita meda Meduna i Krčkog
sira kod nadležnog
ministarstva
Znanstveno-stručna
istraživanja u cilju dokazivanja
autohtonosti i posebnosti
vinove loze
Promocija putem e-kataloga
proizvođača autohtonih
proizvoda PGŽ, istima je
stvoren uvjet dodatne
promocije
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Jedinica

Polazna
vrijedn
ost

Ciljana
vrijednos
t
2017.

Ostvarena
vrijednost
1.-6.2017.

Hektar

0

1,5

0

Broj
mljekomata
Broj
elektronski
h vaga

0

1

0

0

30

0

Izrađen
dokument

0

2

0

Stupanj
dovršenosti
dokumenta

0%

50%

50%

Broj
posjetitelja
e-kataloga
tjedno

20

50

135

Pokazatelj
uspješnosti

Promocija autohtonih
proizvoda

Evidencija zemljišta
Održavanje zemljišta
Edukacija o Programu
ruralnog razvoja
Kandidiranje projekata
na mjere Ruralnog
razvoja

Definicija
Promocija autohtonih
proizvoda putem
specijaliziranog prostora u
Rijeci.
Izrada dokumenta o
raspoloživom poljoprivrednom
zemljištu na području PGŽ
Malčiranje poljoprivrednog
zemljišta
Informiranje zainteresiranih
korisnika i promoviranje mjera
Programa ruralnog razvoja
Izrada projektne
dokumentacije
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Jedinica

Polazna
vrijedn
ost

Ciljana
vrijednos
t
2017.

Ostvarena
vrijednost
1.-6.2017.

Broj
dobavljača

0

5

0

Stupanj
dovršenosti
dokumenta

50%

50%

50%

Hektar

10

20

20

0

50

34

0

2

1

Broj
korisnika
Programa
Broj
dovršenosti
dokumenta

