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Lokve, 15. svibnja 2020. godine  

Newsletter LAG-a Gorski kotar – Broj 8. 
Informacije o aktualnim događanjima, natječajima, sajmovima, usavršavanjima… 

 
ODOBRENA PRENAMIJENA DODATNIH 120.000.000,00 HRK ZA POLJOPRIVREDU OD STRANE 
EUROPSKE KOMISIJE 
Kako bi se osigurala likvidnost u sektoru poljoprivrede i pokrili gubitci u poslovanju poljoprivrednika u 
uvjetima izvanrednog stanja izazvanog širenjem epidemije COVID-19 u ovoj godini, Europska komisija 
je na zahtjev Republike Hrvatske 5. svibnja 2020. godine donijela odluku kojom je omogućena dodatna 
prenamjena sredstava osiguranih u Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj (EPFRR) u 
vrijednosti 120 milijuna kuna, za potrebe nadoknade gubitka dohotka poljoprivrednika kroz mjeru 
izravnih plaćanja. 

Na taj način Republika Hrvatska je za 2020. godinu osigurala poljoprivrednicima dodatnih 16,2 milijuna 
EUR ili oko 120 milijuna HRK iz EPFRR za izravna plaćanja, što je ukupno 42,2 milijuna EUR ili oko 315 
milijuna HRK koje se za potrebe izravnih plaćanja prebacuju iz Europskog poljoprivrednog fonda za 
ruralni razvoj. Za 2020. godinu za potrebe izravnih plaćanja samo iz EU izvora biti će na raspolaganju 
348,3 milijuna EUR ili oko 2,6 milijardi HRK. Preostali dio plaćanja koji RH može nadopuniti za 2020. 
godinu osigurat će se u državnom proračunu za 2021. godinu. 

Detaljnije o ovome možete pročitati ovdje. 

OTVORENA NOVA E-SAVJETOVANJA 
1. Dostupno je novo e-savjetovanje na temu Nacrta natječaja za provedbu Podmjere 4.3. 

„Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu 
poljoprivrede i šumarstva“ – provedba tipa operacije 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“. 
Predmetno e-savjetovanje otvoreno je do 22.05.2020. godine, a pristupiti mu možete ovdje. 

2. Dostupno je novo e-savjetovanje na temu Nacrta natječaja za provedbu podmjere 3.2. 
„Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na 
unutarnjem tržištu“. Savjetovanja je otvorena do 22. svibnja 2020, a pristupiti mu možete 
ovdje. 

https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/europska-komisija-odobrila-hrvatskoj-prenamjenu-dodatnih-120-milijuna-kuna-za-poljoprivredu/3991
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=14099
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14107
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3. Dostupno je novo e-savjetovanje na temu Nacrta natječaja za provedbu tipa operacije 4.4.1. 
„Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“. Predmetno e-savjetovanje otvoreno 
je do 17. svibnja 2020. godine, a pristupiti mu možete ovdje.  

OBJAVLJEN JAVNI POZIV POLJOPRIVREDNICIMA OD STRANE PRIMORSKO-GORANSKE 
ŽUPANIJE ZA DODJELU POTPORA ZA PROVEDBU MJERA OČUVANJA I RAZVOJA 
POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE NA PODRUČJU ŽUPANIJE U 2020. GODINI 
Otvoren je Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima za provedbu mjera 
očuvanja i razvoja poljoprivredne proizvodnje na području Primorsko-goranske županije u 2020. godini. 

Prijave se zaprimaju kontinuirano, do iskorištenja raspoloživih sredstava. 

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u odgovarajuće upisnike proizvođača i/ili 
prerađivača sa sjedištem na ruralnom području Primorsko-goranske županije čije se ulaganje odvija na 
području Županije i koja u trenutku prijave imaju najmanje jednog zaposlenog. 

Sve detalje te potrebnu dokumentaciju i obrasce o predmetnom natječaju možete pronaći ovdje. 

OBJAVLJEN JAVNI POZIV PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE PODUZETNICIMA ZA DODJELU 
POTPORA ZA PROVEDBU MJERA RADI UBLAŽAVANJA POSLJEDICA EPIDEMIJE COVID-19 U 
SEKTORU MALOG GOSPODARSTVA NA PODRUČJU ŽUPANIJE 

Objavljen je Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za provedbu mjera radi ublažavanja 
posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva na području Primorsko-
goranske županije u 2020. 

Prijave se zaprimaju kontinuirano, do iskorištenja raspoloživih sredstava. 

Korisnici mjere su poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj odnosno mikro i mali subjekti malog 
gospodarstva sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva i, koji se ne bave 
poljoprivrednom djelatnosti  ( i to: d.o.o., j.d.o.o., obrti,  zadruge i ustanove) u 100% privatnom 
vlasništvu  koji imaju registrirano sjedište te se aktivnost opremanja  provodi na ruralnom području 
Primorsko-goranske županije. Korisnici moraju imati minimalno jednu zaposlenu osobu prilikom 
prijave na natječaj. Nisu prihvatljivi prijavitelji koji se bave poljoprivrednom djelatnosti (osim 
šumarstva), djelatnosti kockanja i klađenja, financijskom djelatnosti, djelatnosti osiguranja. 

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14135
https://www.pgz.hr/dokumenti/natjecaji/
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Detaljnije o ovom Javnom pozivu, sve obrasce te priloge možete pronaći ovdje. 

 

 

 

 

https://www.pgz.hr/dokumenti/natjecaji/

