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POTAKNIMO ZAJEDNO KOTAČIĆ RAZVOJA GORSKOG KOTARA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Lokve, 21. srpanj 2020. godine  

Newsletter LAG-a Gorski kotar – Broj 15. 
Informacije o aktualnim događanjima, natječajima, sajmovima, usavršavanjima… 

 

DRUGE IZMJENE NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 6.2.1. – PRODULJENJE ROKA 
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 07. kolovoza 2020. 
drugu izmjenu Natječaja za provedbu Podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih 
djelatnosti u ruralnim područjima“ – provedba tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje 
nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“. 

Ovim izmjenama rok za podnošenje zahtjeva za potporu produžen je do 10. rujna 2020. godine do 
12.00 sati. 

 Detaljnije možete pronaći ovdje. 

OBAVIJEST ZA KORISNIKE VEZANO UZ NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 4.4.1. 

„NEPRODUKTIVNA ULAGANJA POVEZANA S OČUVANJEM OKOLIŠA” 
Na poveznici u nastavku možete saznati više o detaljnom opisu radova i troškova koji ulaze u izračun 

potpore za TO 4.4.1. „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša”: 
https://www.apprrr.hr/obavijest-za-korisnike-vezano-uz-natjecaj-za-provedbu-podmjere-4-4-potpora-za-neproduktivna-

ulaganja-povezana-s-ostvarenjem-ciljeva-poljoprivrede-okolisa-i-klimatskih-promjena-tip-

oper/?fbclid=IwAR3qMLqsBhEnmayYZOgvHqO_I1Ms4Tm1q8PdAeUglyLdaUHbVjIoSx4Yv1M 

 

PRODUŽEN ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU ZA TIP OPERACIJE 4.2.1. 

„POVEĆANJE DODANE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA” 
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 19. kolovoza 2020. 
godine četvrte izmjene Natječaja za provedbu Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, 
marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ – provedba tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane 
vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“. 

https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-6-2-1-potpora-ulaganju-u-pokretanje-nepoljoprivrednih-djelatnosti/
https://www.apprrr.hr/obavijest-za-korisnike-vezano-uz-natjecaj-za-provedbu-podmjere-4-4-potpora-za-neproduktivna-ulaganja-povezana-s-ostvarenjem-ciljeva-poljoprivrede-okolisa-i-klimatskih-promjena-tip-oper/?fbclid=IwAR3qMLqsBhEnmayYZOgvHqO_I1Ms4Tm1q8PdAeUglyLdaUHbVjIoSx4Yv1M
https://www.apprrr.hr/obavijest-za-korisnike-vezano-uz-natjecaj-za-provedbu-podmjere-4-4-potpora-za-neproduktivna-ulaganja-povezana-s-ostvarenjem-ciljeva-poljoprivrede-okolisa-i-klimatskih-promjena-tip-oper/?fbclid=IwAR3qMLqsBhEnmayYZOgvHqO_I1Ms4Tm1q8PdAeUglyLdaUHbVjIoSx4Yv1M
https://www.apprrr.hr/obavijest-za-korisnike-vezano-uz-natjecaj-za-provedbu-podmjere-4-4-potpora-za-neproduktivna-ulaganja-povezana-s-ostvarenjem-ciljeva-poljoprivrede-okolisa-i-klimatskih-promjena-tip-oper/?fbclid=IwAR3qMLqsBhEnmayYZOgvHqO_I1Ms4Tm1q8PdAeUglyLdaUHbVjIoSx4Yv1M
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Ovim izmjenama produžuje se rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju 
zahtjeva za potporu do 18. rujna 2020. godine do 12.00 sati. 

U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen, a detaljnije pogledajte ovdje. 

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA KOJE 

PROMIČU POLJOPRIVREDU I VRIJEDNOST RURALNOG PROSTORA 
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 18. kolovoza 2020. godine Javni poziv za financiranje 
programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike 
Hrvatske za 2020. godinu. 

Zahtjevi se podnose zaključno s danom 21. rujna 2020. godine, a financijska potpora dodjeljuje se u 
iznosu od 5.000,00 HRK do 50.000,00 HRK za pokriće troškova provedbe programa. 

Detaljnije informacije o ovom Javnom pozivu možete pronaći ovdje. 

PRODUŽEN ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU ZA OPERACIJU 8.5.2 

"USPOSTAVA I UREĐENJE POUČNIH STAZA, VIDIKOVACA I OSTALE MANJE 

INFRASTRUKTURE" 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 21. kolovoza 2020. 
druge izmjene Natječaja za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i 
okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ – provedba tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje 
poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“. 

Mijenja se rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu 
te se produžuje do 30. rujna 2020. godine. 

U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen, a detaljnije možete pogledati ovdje. 

  

 

 

https://www.apprrr.hr/podmjera-4-2-potpora-za-ulaganja-u-preradu-marketing-i-ili-razvoj-poljoprivrednih-proizvoda/
https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/objavljen-javni-poziv-za-financiranje-programa-i-projekata-udruga-koje-promicu-poljoprivredu-i-vrijednost-ruralnog-prostora/4115
https://www.apprrr.hr/podmjera-8-5-potpora-za-ulaganja-u-poboljsanje-otpornosti-i-okolisne-vrijednosti-sum-ekosustava/

