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Lokve, 31. siječnja 2020. godine  

Newsletter LAG-a Gorski kotar – Broj 3. 
Informacije o aktualnim događanjima, natječajima, sajmovima, usavršavanjima… 

 

RADIONICA ZA POLJORPIVREDNIKE I VLASNIKE ZEMLJIŠTA 
U sklopu projekta „Veze prirode“ u kojem sudjeluje i Nacionalni park Risnjak, održat će se radionica za 
poljoprivrednike i vlasnike zemljišta na temu upravljanja travnjacima radi zaštite biološke raznolikosti 
sa naglaskom na leptire.  

Radionica će se održati 30. siječnja 2020. godine, s početkom u 17.00 sati u Hotelu Risnjak, Delnice. 

Dolazak potvrdite na broj 098 941 32 07 ili putem e-pošte na adresu: stjepan.grevinger@gmail.com. 

U prilogu ove e-pošte nalazi se Pozivnica za predmetno događanje s dnevnim redom.   

ISPLAĆENO 25 MILIJUNA HRK ZA RASPLODNE JUNICE 
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju isplatila je drugi dio nacionalne 
potpore korisnicima Mjere „Potpora za gubitak prihoda u uzgoju rasplodnih junica“ iz Programa 
potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za 
razdoblje od 2018. do 2020. godine s ukupnim iznosom od 25 milijuna HRK. 

Potporu je ostvarilo 4.634 korisnika s ukupno 18.367 grla, u iznosu potpore od ukupno 2.450,03 HRK 
po grlu. 

Više informacija o ovoj temi, kao i detalje o provedbi predmetne Mjere možete pronaći ovdje.  

NEWSLETTER HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK 
Prosljeđujemo Vam novi Newsletter hrvatske banke za obnovu i razvitak u kojem više možete pročitati 
o osiguranim dodatnim sredstvima za ESIF kredite; informacijama o novootvorenim natječajima i 

mailto:stjepan.grevinger@gmail.com
https://www.apprrr.hr/isplaceno-25-milijuna-kuna-za-rasplodne-junice/
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natječajima u najavi iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda te ostale novosti i događanja iz 
područja EU fondova.  

Predmetni Newsletter HBOR-a nalazi se u prilogu ove-e pošte.   

PREDSTAVLJENI PRIORITETI U PODRUČJU POLJOPRUIVREDE ZA VRIJEME PREDSJEDANJA RH 
VIJEĆEM EU 
Od strane Ministrice poljoprivrede, gđe. Vučković, predstavljeni su prioriteti hrvatskog predsjedanja 
Vijećem Europske unije na saslušanjima pred Odborom za ribarstvo, Odborom za okoliš, javno zdravlje 
i sigurnost hrane te Odborom za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta. 

Tako je, jedan od istaknutih prioriteta hrvatskog predsjedništva postizanje pravodobnog dogovora oko 
novog ZPP-a, koji treba pozitivno utjecati na razvoj održive poljoprivrede i kvalitetu života u ruralnim 
područjima. Također, poseban naglasak stavit će se na obiteljska poljoprivredna gospodarstva i mlade 
poljoprivrednike, održivo upravljanje okolišem te osnaživanje koncepta biogospodarstva i tzv. 
pametnih sela.   

Više detalja o ovim prioritetima, ali i ostalim možete pronaći ovdje.        

POVEĆAN IZNOS POTPORE U MJERI OSIGURANJE USJEVA, ŽIVOTINJA I BILJAKA ZA VIŠE OD 
43 MILIJUNA HRK 
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 28. siječnja 2020. treće 
izmjene drugog Natječaja za provedbu podmjere 17.1 „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“. 

Natječaj je završio 30. studenoga 2019., a zbog velikog broja zaprimljenih zahtjeva za isplatu potpore 
izmjenama Natječaja ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore povećan je s 75.000.000,00 
HRK na 118.500.000,00 HRK.  

Više o ovome možete pročitati ovdje.   

 

https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/prioriteti-hrvatskog-predsjedanja-vijecem-eu-u-podrucju-poljoprivrede-predstavljeni-u-europskom-parlamentu/3811
https://www.apprrr.hr/povecan-iznos-potpore-u-mjeri-osiguranje-usjeva-zivotinja-i-biljaka-za-vise-od-43-milijuna-kuna/

