IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI
EUROPSKE UNIJE I EUROPSKIH STRUKTURNIH INSTRUMENATA ZA
RAZDOBLJE
OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2014. GODINE
Izvješće obuhvaća ključne podatke o provedbi I, II i V komponente programa IPA,
Operativnih programa financiranih sredstvima strukturnih instrumenata Europske unije iz
razdoblja 2007-2013 - „Promet“, „Zaštita okoliša“, „Regionalna konkurentnost“ i „Razvoj
ljudskih potencijala“, te informacije o pripremama za korištenje Europskih strukturnih i
investicijskih fondova u razdoblju 2014-2020.
 Financijski pokazatelji:
Ukupno dodijeljena sredstava iznose 1,29 milijardi eura. U izvještajnom razdoblju
Europska komisija je na račun Nacionalnog fonda doznačila iznos od 218,54 milijuna eura,
što predstavlja 34,33% ukupno doznačenog iznosa od 636,57 milijuna eura od početka
provedbe programa IPA. U apsolutnom iznosu doznačena sredstva unutar izvještajnog
razdoblja bilježe rast od 164,93 milijuna eura u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje.
Ukupno doznačena sredstva iznose 49,04% od ukupno dodijeljenih sredstava.
U izvještajnom razdoblju ugovoreno je projekata u vrijednosti od 231,62 milijuna
eura, odnosno 29,28% od ukupno ugovorenih sredstava, koja iznose 791,07 milijuna eura.
Ukupno ugovorena sredstva iznose 60,94% ukupno dodijeljenih sredstava.
Uočava se značajan rast ukupne stope ugovaranja u odnosu na zadnji dan
prethodnog izvještajnog razdoblja kada je omjer ugovorenih i dodijeljenih sredstava iznosio
44,59%.
U odnosu na prethodno Izvješće, najznačajniji napredak u ugovaranju ostvaren je
u Operativnom programu „Zaštita okoliša“ za koji je u izvještajnom razdoblju ugovoreno
207,09 milijuna eura.
U izvještajnom razdoblju krajnjim korisnicima i ugovarateljima plaćeno je ukupno
48,65 milijuna eura, odnosno 11,57% od ukupno plaćenog iznosa koji iznosi 420,43
milijuna eura.
Ukupno plaćena sredstva iznose 53,15% ukupno ugovorenog iznosa.
Najveći napredak u izvršenim plaćanjima u odnosu na posljednji dan prethodnog
izvještajnog razdoblja ostvaren je u komponenti I programa IPA te iznosi 16,39 milijuna
eura.
 U izvještajnom razdoblju akreditiran je sustav upravljanja i kontrole korištenja
strukturnih instrumenata za OP Promet, Zaštita okoliša, regionalna konkurentnost i
Razvoj ljudskih potencijala za programsko razdoblje 2007- 2013. temeljem čega je
Europska komisija uplatila Republici Hrvatskoj predujam u iznosu 146,44 milijuna
eura. Također, u izvještajnom razdoblju intenzivirane su aktivnosti za pripremu
programskih dokumenata za korištenje sredstava iz EU fondova u financijskoj
perspektivi EU 2014. – 2020. te je dostavljen prijedlog Partnerskog sporazuma
Europskoj komisiji.

