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Lokve, 28. srpanj 2020. godine  

Newsletter LAG-a Gorski kotar – Broj 16. 
Informacije o aktualnim događanjima, natječajima, sajmovima, usavršavanjima… 

 

PONIŠTEN NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 4.4.1. “NEPRODUKTIVNA ULAGANJA POVEZANA S 

OČUVANJEM OKOLIŠA” 
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 21. kolovoza 
poništenje Natječaja za provedbu Podmjere 4.4. “Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s 
ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena” – provedba tipa operacije 4.4.1. 
“Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša” objavljenog 25. lipnja 2020. godine te 
njegovih prvih izmjena objavljenih 22. srpnja 2020. godine na mrežnim stranicama Agencije za 
plaćanja. 

Poništenje Natječaja možete pogledati ovdje. 

Novi natječaj će se objaviti u najkraćem mogućem roku stoga pratite stranice www.apprrr.hr i 
www.ruralnirazvoj.hr 

JAVNI POZIVI ZA ISKAZ INTERESA OSNIVAČA ŠKOLSKIH USTANOVA I DOBAVLJAČA ZA 
SUDJELOVANJE U NOVOJ ŠKOLSKOJ SHEMI VOĆA I POVRĆA, TE MLIJEKA I MLIJEČNIH 
PROIZVODA 2020./2021. 

Školska shema u školskoj godini 2020./2021. provodi se na području čitave Republike Hrvatske od l. 
kolovoza 2020. do 31. srpnja 2021. godine sukladno Pravilniku o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka 
i mliječnih proizvoda (Narodne novine broj 98/19) i Uputi o postupanju Ministarstva poljoprivrede od 
24. kolovoza 2020. godine. 

U okviru Školske sheme voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi ponudit će se učenicima kao zaseban 
obrok neovisno od obroka u okviru školske prehrane, kontinuirano u nastavne dane tijekom školske 
godine. 

https://www.apprrr.hr/podmjera-4-4-potpora-neproizvodnim-ulaganjima-vezanim-uz-postizanje-agro-okolisnih-i-klimatskih-ciljeva/
http://www.apprrr.hr/
http://www.ruralnirazvoj.hr/
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Voće i povrće ponudit će se učenicima u osnovnim i srednjim školama, a mlijeko i mliječni proizvodi 
učenicima od 1. do 4. razreda osnovnih škola. 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 25. kolovoza 2020. 
godine: 

1. Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u Školskoj shemi, 
koji ostaje otvoren od dana objavljivanja na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja do 25. 
rujna 2020. godine 

2. Javni poziv za iskaz interesa dobavljača za sudjelovanje u Školskoj shemi koji ostaje otvoren 
tijekom cijele školske godine 2020./2021. od dana objavljivanja na mrežnim stranicama 
Agencije za plaćanja. 

Obzirom da se iznos prava na potporu izračunava na osnovi broja učenika evidentiranih u e-Matici na 
dan 30. rujna 2020. godine, podsjećamo osnovne i srednje škole koje će sudjelovati u provedbi Školske 
sheme 2020./2021. da do navedenog datuma ažuriraju podatke o broju učenika u e-Matici. 

Detaljne informacije možete pogledati ovdje. 

NASTAVAK PROGRAMA ŠKOLSKI MEDNI DAN S HRVATSKIH PČELINJAKA ZA 2020. GODINU 
Dana 27. kolovoza 2020. godine od strane Vlade RH usvojen je Program Školski medni dan s hrvatskih 
pčelinjaka za 2020. godinu. Njime će se provoditi edukacija djece u prvim razredima osnovnih škola i 
njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda i njegovog uključivanja u prehranu. Također bit će 
omogućeni i bolji uvjeti za pozicioniranje meda s hrvatskih pčelinjaka na tržištu. 

Med koji će se dodijeliti učenicima prvih razreda osnovnih škola bit će zapakiran u Nacionalnu 
staklenku za med. Svaka staklenka koja se označava znakom Med hrvatskih pčelinjaka ujedno je 
označena i jedinstvenim serijskim brojem, putem kojeg pomoću internetske aplikacije koja je 
namijenjena potrošačima na www.med.hapih.hr svaki potrošač može provjeriti koji je pčelar, gdje i 
kada proizveo taj med. 

Svrha provedbe Programa je podizanje svijesti djece o važnosti konzumacije lokalnih poljoprivrednih 
proizvoda te ukazati na ulogu i značaj pčelarstva u cjelokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji, posebno 
zbog održavanja ekološke ravnoteže i biološke raznolikosti. 

Više o ovome možete pronaći ovdje. 

https://www.apprrr.hr/skolska-shema-2020-2021/
http://www.med.hapih.hr/
https://www.apprrr.hr/nastavak-programa-skolski-medni-dan-s-hrvatskih-pcelinjaka-za-2020-godinu/

