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Lokve, 01. ožujka 2019. godine  

Newsletter LAG-a Gorski kotar – Broj 7. 
Informacije o aktualnim događanjima, natječajima, sajmovima, usavršavanjima… 

 

IZDANA ODLUKA O ODOBRENJU PROMJENE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-A GORSKI 

KOTAR ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. GODINE 

Dana 15. veljače 2019. godine Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala 

je LAG-u GORSKI KOTAR Odluku o odobrenju promjene Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2014. 

– 2020. godine. 

LAG Gorski kotar sklopio je s Agencijom za plaćanja Ugovor o dodjeli sredstava odabranom LAG-u 

dana 21. veljače 2017. godine. Dana 21. prosinca 2018. godine LAG Gorski kotar podnio je Zahtjev za 

promjenu. 

Dokumentacija potrebna za postupak ocjenjivanja izmjene LRS proslijeđena je Upravljačkom tijelu na 

ocjenjivanje koje je prijedlog izmjene odabrane LRS ocijenilo pozitivnim i donijelo Obavijest o 

prihvaćanju izmjena odabrane LRS. 

Pročitati detaljnije možete ovdje.  

OBAVIJEST O IZMJENAMA NACIONALNOG NATJEČAJA ZA OPERACIJU 6.3.1. 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana, 25. veljače 2019. 
godine treće izmjene Natječaja za provedbu tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih 
poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 
2020. 

Izmjenom Natječaja mijenjaju se način i uvjeti propisani Natječajem koji se odnose na isplatu prve 
rate odobrene javne potpore.  

Potpisivanjem Ugovora o financiranju korisnik zahtjeva isplatu prve rate u iznosu od 50% ukupno 
odobrene javne potpore, odnosno ne podnosi Zahtjev za isplatu putem AGRONET sustava. 

http://www.lag-gorskikotar.hr/2019/02/19/izdana-odluka-o-odobrenju-promjene-lokalne-razvojne-strategije-lag-a-gorski-kotar-za-razdoblje-2014-2020-godine/
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Više možete pročitati  ovdje.  

162 UGOVORA VRIJEDNA 85 MILIJUNA HRK POTPISANA NA PLITVIČKIM JEZERIMA 

Ministarstvo poljoprivrede organiziralo je dana, 26. veljače 2019. godine na Plitvičkim jezerima, 
interaktivnu radionicu za poljoprivrednike kojima su odobrena sredstva za projekte iz operacija 6.1.1. 
„Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“, 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje 
nepoljoprivrednih aktivnosti u ruralnim područjima“ i 7.4.1. izgradnja dječjih vrtića iz Programa 
ruralnog razvoja RH. 

Na radionici su potpisana 162 ugovora o financiranju vrijedna 85 milijuna kuna, a sredstva će biti 
utrošena za pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika, razvoj nepoljoprivrednih aktivnosti na 
selu te izgradnju i rekonstrukciju vrtića. 

Radionicu su vodili Matilda Copić, ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i 
ruralnom razvoju, ujedno i potpisnica ugovora, i Krešimir Ivančić, pomoćnik ministra. Kroz radionicu 
poljoprivrednici su upoznati s osnovnim pravilima kojih se moraju pridržavati kako bi uspješno proveli 
i završili projekte. 

Više možete pročitati ovdje.  

ODRŽANA 36. RADNA SJEDNICA VIJEĆA ZA GOSPODARSKA PITANJA PREDSJEDNICE 
REPUBLIKE NA KOJOJ SE RASPRAVLJALO O POLJOPRIVREDI 
Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović sudjelovala je na 36. Redovnoj radnoj sjednici Vijeća 

za gospodarska pitanja Predsjednice Republike na kojoj se raspravljalo o poljoprivredi, a uvodno 

izlaganje održao je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić sa suradnicima. 

Ministar Tolušić Vijeću je detaljno predstavio rezultate, izazove i perspektive razvoja hrvatske 

poljoprivrede. 

Predsjednica Grabar-Kitarović istaknula je kako se u međunarodnim odnosima, prigodom susreta s 

drugim čelnicima država, čvrsto zalaže za hrvatsku poljoprivredu, odnosno izvoz hrvatskih 

poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te pritom navela nekoliko konkretnih primjera iz nedavnih 

službenih inozemnih posjeta. 

Ministar Tolušić uvodno je prezentirao pozitivne pomake u hrvatskoj poljoprivredi u 2018. u odnosu 

na 2017. godinu, primjerice rast prihoda, rast izvoza poljoprivrednih proizvoda koji je, unatoč 

https://www.apprrr.hr/obavijest-o-izmjenama-natjecaja-za-operaciju-6-3-1/?fbclid=IwAR3mPt7KGKuZTF06ghwIpeZwnzQL7Q7-P0GPxImzixJkdm2cKkywXXh43Ug
https://www.apprrr.hr/162-ugovora-vrijedna-85-milijuna-kuna-potpisana-na-plitvickim-jezerima/
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negativnoj vanjskotrgovinskoj bilanci, rastao po većoj stopi nego uvoz pa je negativna bilanca u 2018. 

godini umanjena. 

Više možete pročitati ovdje.  

 

 

 

 

 

 

https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/odrzana-36-radna-sjednica-vijeca-za-gospodarska-pitanja-predsjednice-republike-na-kojoj-se-raspravljalo-o-poljoprivredi/1272

