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UVJETI KOJI OMOGUĆUJU PROVEDBU EU FONDOVA U RAZDOBLJU OD 2021. 

DO 2027.GODINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U svibnju 2018. godine, Europska komisija objavila je prijedlog 

novog višegodišnjeg financijskog okvira za proračunsko 

razdoblje od 2021. do 2027. godine. Od tog trenutka 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 

započelo je s aktivnostima za novo financijsko razdoblje. 

 

Značajni dio sredstava novog proračunskog razdoblja 

odnosi se na fondove koji će se provoditi sukladno Uredbi o 

utvrđivanju zajedničkih odredaba (Uredba EU 2021/1060 

Europskog parlamenta i Vijeća). 

 

Kako bi se osigurali potrebni preduvjeti za učinkovitu i 

djelotvornu upotrebu potpora Unije koju dodjeljuju fondovi, 

utvrđen je popis uvjeta koji omogućuju provedbu fondova 

Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine (u 

daljnjem tekstu: Uvjeti) te sažet i iscrpan skup kriterija za 

njihovo ocjenjivanje.  

Cilj Uvjeta je poboljšanje kvalitete ulaganja i veća 

usmjerenost na rezultate, što znači da operativni programi 

moraju imati konkretne ciljeve pretočene u jasne 

pokazatelje rezultata sa specifičnim ciljevima i referentnim 

vrijednostima. 

 

 

 

„Ex ante uvjeti” iz razdoblja 

2014. – 2020., zamijenjeni su 

„Uvjetima koji omogućuju 

provedbu fondova Europske 

unije”. 

 

Država članica 

osigurava da uvjeti koji 

omogućuju provedbu 

ostanu ispunjeni i da se 

poštuju tijekom cijelog 

programskog razdoblja.  

Ispunjavanje Uvjeta je 

preduvjet za nadoknađivanje 

rashoda koji se odnose na 

operacije povezane sa 

specifičnim ciljem. 

Državi članici neće se 

nadoknađivati 

prijavljene rashode 

povezane sa 

specifičnim ciljem sve 

dok se uvjet koji 

omogućuje provedbu 

ne ispuni. 

Temeljem članka XV. 

Uredbe, za svaki posebni cilj 

uspostavljeni su horizontalni i 

tematski uvjeti dok su 

Prilogom III. i Prilogom IV. 

Uredbe, utvrđeni konkretni 

zahtjevi i kriteriji koje je 

potrebno zadovoljiti u svrhu 

njihova ispunjenja.  

Istovremeno, utvrđeni su i 

horizontalni uvjeti koji 

omogućuju provedbu 

primjenjivi na sve ciljeve 

politika i posebne ciljeve kao 

i kriteriji potrebni za procjenu 

njihova ispunjenja. 

 

UREDBA (EU) 2021/1060 EUROPSKOG 

PARLAMENTA I VIJEĆA od 24. lipnja 2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.231.01.0159.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A231%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.231.01.0159.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A231%3ATOC
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5 CILJEVA POLITIKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Konkurentnija i 
pametnija Europa

promicanjem 
inovativne i 
pametne 

gospodarske 
preobrazbe i 
regionalne 

povezivosti IKT-a

2. Zelenija, otporna Europa 

s niskom razinom emisija koja 
prelazi na gospodarstvo s 

nultom neto stopom emisija 
ugljika promicanjem prelaska 
na čistu i pravednu energiju, 

zelenih i plavih ulaganja, 
kružnoga gospodarstva, 
ublažavanja klimatskih 
promjena i prilagodbe 

klimatskim promjenama, 
spriječavanja rizika i upravljanja 

njime i održive urbane 
mobilnosti

3. Povezanija 
Europa jačanjem 

mobilnosti

4. Uključivija 
Europa

s istaknutijom 
socijalnom 

komponentom

provedbom 
europskog stupa 
socijalnih prava

5. Europa bliža 
građanima

poticanjem 
održivog i 

integriranog 
razvoja svih 

područja i lokalnih 
inicijativa

HORIZONTALNI UVJETI 

1. Djelotvorni mehanizmi praćenja tržišta javne nabave 

2. Alati i kapacitet za djelotvornu primjenu pravila o državnim potporama 

3. Djelotvorna primjena i provedba Povelje o temeljnim pravima 

4. Provedba i primjena Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (UNCRPD) u skladu s 

Odlukom Vijeća 2010/48/EZ 

 

 
TEMATSKI UVJETI 

 

 
1.1.  

Dobro 

upravljanje 

nacionalnom 

ili 

regionalnom 

strategijom 

pametne 

specijalizacije 

 

1.2. 

Nacionalni ili 

regionalni 

plan za 

širokopojasni 

internet 

 

2.1. Strateški okvir politike kojim se podržava 

obnova stambenih i nestambenih 

zgrada radi povećanja energetske 

učinkovitosti 

2.2. Upravljanje energetskim sektorom 

2.3. Djelotvorno promicanje upotrebe 

obnovljive energije u različitim 

sektorima i diljem Unije 

2.4. Djelotvoran okvir za upravljanje rizicima 

od katastrofa 

2.5. Ažurirano planiranje potrebnih ulaganja 

u sektore vode i otpadnih voda 

2.6. Ažurirani plan za gospodarenje 

otpadom 

2.7. Prioritetni okvir djelovanja za potrebne 

mjere očuvanja koje uključuju 

sufinanciranje sredstvima Unije 

 

3.1. 

Sveobuhvatno 

planiranje 

prometa na 

odgovarajućoj 

razini 

 

4.1. Strateški okvir politike za 

aktivne politike tržišta rada 

4.2. Nacionalni strateški okvir 

za rodnu ravnopravnost 

4.3. Strateški okvir politike za 

sustav obrazovanja i 

osposobljavanja na svim 

razinama 

4.4. Nacionalni strateški okvir 

politike za socijalnu 

uključenost i smanjenje 

siromaštva 

4.5. Nacionalni strateški okvir 

politike za uključivanje 

Roma 

4.6. Strateški okvir politike za 

zdravstvo i dugotrajnu skrb 
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KOORDINACIJA, PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE EUROPSKE KOMISIJE O 

ISPUNJAVANJU UVJETA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKONODAVNI OKVIR 

 

INSTITUCIONALNI OKVIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSLOVNI 

SEKTOR / 

GOSPODARSKA 

UDRUŽENJA 

SREDIŠNJA TIJELA 

DRŽAVNE UPRAVE 

ZNANSTVENO -

ISTRAŽIVAČKA 

ZAJEDNICA 

SOCIJALNI 

PARTNERI 

CIVILNO 

DRUŠTVO 

P
A

R
TN

E
R

I 

NACIONALNI KOORDINACIJSKI ODBOR ZA EUROPSKE STRUKTURNE I INVESTICIJSKE FONDOVE I 

INSTRUMENTE EUROPSKE UNIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ 

MEĐURESORNA RADNA SKUPINA ZA KOORDINACIJU I 

PRAĆENJE ENC-a  

RADNE PODSKUPINE 

Za koordinaciju i 

praćenje 

ispunjenosti 

horizontalnog uvjeta 

„Djelotvorni 

mehanizmi praćenja 

tržišta javne 

nabave“ 

Za koordinaciju i 

praćenje ispunjenosti 

horizontalnog uvjeta 

„Alati i kapacitet za 

djelotvornu primjenu 

pravila o državnim 

potporama“ 

Za koordinaciju i 

praćenje 

ispunjenosti 

horizontalnog uvjeta 

„Djelotvorna 

primjena i provedba 

Povelje o temeljnim 

pravima“ 

Za koordinaciju i praćenje 

ispunjenosti horizontalnog 

uvjeta 

„Primjena i provedba 

Konvencije Ujedinjenih 

naroda o pravima osoba s 

invaliditetom  (UNCRPD) u 

skladu s Odlukom Vijeća 

2010/48/EZ“ 

Za koordinaciju i praćenje ispunjenosti tematskog uvjeta „Dobro upravljanje nacionalnom ili 

regionalnom strategijom pametne specijalizacije“ 
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U svrhu samo-procjene stanja ispunjenosti 

Uvjeta, Ministarstvo regionalnoga razvoja i 

fondova Europske unije vrši koordinacijsku 

ulogu kroz izradu Akcijskog plana za 

praćenje ispunjenja uvjeta koji omogućuju 

provedbu fondova EU u razdoblju od 2021. 

do 2027. godine. 

  

 

Prvi nacrt Akcijskog plana Europskoj komisiji je poslan 
5. studenoga 2019. godine

Drugi nacrt Akcijskog plana Europskoj komisiji je 
poslan 10. studenoga 2020. godine

Treći nacrt Akcijskog plana Europskoj komisiji je 
poslan 21. travnja 2021. godine

Vlada Republike Hrvatske je 14. listopada 2020. godine donijela Odluku o utvrđivanju akata strateškog 

planiranja povezanih s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. 

do 2027. godine, rokova donošenja i tijela zaduženih za njihovu izradu.1 

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske 13. svibnja 2021. godine je donesena Odluka o izmjenama i dopuni 

Odluke o utvrđivanju akata strateškog planiranja povezanih s uvjetima koji omogućavaju provedbu 

fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine, rokova donošenja i tijela zaduženih za 

njihovu izradu. 

1Odluka o utvrđivanju akata strateškog planiranja povezanih s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 

2027. godine, rokova donošenja i tijela zaduženih za njihovu izradu (14.10. 2020.) 

https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages/Pristup%20informacijama/Zakoni%20i%20ostali%20propisi/Odluka%20o%20izmjena%20i%20dopuni%20Odluke%20o%20utvr%C4%91ivanju%20akata%20strate%C5%A1kog%20planirana%20povezanih%20s%20uvjetima%20koji%20omogu%C4%87uju%20provedbu_052021.pdf
https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages/Pristup%20informacijama/Zakoni%20i%20ostali%20propisi/Odluka%20o%20izmjena%20i%20dopuni%20Odluke%20o%20utvr%C4%91ivanju%20akata%20strate%C5%A1kog%20planirana%20povezanih%20s%20uvjetima%20koji%20omogu%C4%87uju%20provedbu_052021.pdf
https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages/Pristup%20informacijama/Zakoni%20i%20ostali%20propisi/Odluka%20o%20izmjena%20i%20dopuni%20Odluke%20o%20utvr%C4%91ivanju%20akata%20strate%C5%A1kog%20planirana%20povezanih%20s%20uvjetima%20koji%20omogu%C4%87uju%20provedbu_052021.pdf
https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages/Pristup%20informacijama/Zakoni%20i%20ostali%20propisi/Odluka%20o%20izmjena%20i%20dopuni%20Odluke%20o%20utvr%C4%91ivanju%20akata%20strate%C5%A1kog%20planirana%20povezanih%20s%20uvjetima%20koji%20omogu%C4%87uju%20provedbu_052021.pdf
https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages/O%20ministarstvu/Pristup%20informacijama/Zakoni%20i%20ostali%20propisi/Odluka%20o%20utvr%C4%91ivanju%20akata%20strate%C5%A1kog%20planiranja_27_10_20.pdf
https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages/O%20ministarstvu/Pristup%20informacijama/Zakoni%20i%20ostali%20propisi/Odluka%20o%20utvr%C4%91ivanju%20akata%20strate%C5%A1kog%20planiranja_27_10_20.pdf
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55 članova 
i zamjena 
Međuresorne 
radne skupine 

28 
članova 

Radne podskupine za 
horizontalni uvjet 1

27 
članova 
Radne podskupine 

za horizontalni uvjet 2

17 
članova 

Radne podskupine za 
horizontalni uvjet 3

19 
članova 

Radne podskupine za 
horizontalni uvjet 4 

31 član 
Radne podskupine za 

tematski uvjet 1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEDENE AKTIVNOSTI 

                                    
 

 

 

 

 

U svrhu koordinacije i praćenja ispunjenosti 

Uvjeta, Ministarstvo regionalnoga razvoja i 

fondova Europske unije, kao koordinacijsko 

tijelo za EU fondove, osnovalo je 

Međuresornu radnu skupinu za 

koordinaciju i praćenje ispunjenosti uvjeta 

koji omogućuju provedbu fondova EU u 

razdoblju od 2021. do 2027. godine. U svrhu 

međuresornog rješavanja ispunjenja 

pojedinih Uvjeta osnovane su i Radne 

podskupine. 

16 sastanaka  
s Europskom komisijom  

3 sjednice 

Međuresorne radne 

skupine 

6 sastanaka  
Radnih 

podskupina 

U cilju komunikacije o važnosti ispunjenja Uvjeta, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske 

unije, kao koordinacijsko tijelo, izradilo je Komunikacijsku strategiju o važnosti ispunjavanja uvjeta koji 

omogućuju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine i pripadajući 

Komunikacijski akcijski plan. 

278 sudionika  
na sjednicama Međuresorne radne 

skupine i sastancima Radnih podskupina 

Horizontalni uvjet 1. Djelotvorni mehanizmi praćenja tržišta javne nabave -> Donesen je Pravilnik o izmjenama i 

dopunama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi 

(Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja) 

Tematski uvjet 2.1. Strateški okvir politike kojim se podržava obnova stambenih i nestambenih zgrada radi 

povećanja energetske učinkovitosti -> Donesena je Dugoročna strategija obnove nacionalnog fonda zgrada do 

2050. godine (Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine)  

Tematski uvjet 1.2. Nacionalni ili regionalni plan za širokopojasni internet -> Donesen je Nacionalni plan razvoja 

širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine (Ministarstvo mora, prometa 

i infrastrukture) 

Tematski uvjet 4.5. Nacionalni strateški okvir politike za uključivanje Roma -> Donesen je Nacionalni plan za 

uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine (Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina)  

GLAVNA POSTIGNUĆA 

Nastavak procesa ispunjavanja uvjeta koji omogućuju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 

2021. do 2027. godine te pravodobno donošenje akata strateškog planiranja povezanih s Uvjetima. 

BUDUĆE AKTIVNOSTI 


