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 NAJAVA : 
U svrhu promocije ruralnih proizvoda
našeg kraja, 18. i 19. kolovoza ove godine
održat će se ljubilarni peti međunarodni
sajam pršuta Drniš, u čijoj organizaciji
sudjeluje i LAG Krka.  



Predstavljen natječaj za tip operacije 19.3.1., 19.3.2., 19.4.

LAG Krka sudjelovao je 13. lipnja 2018. u hotelu Punta, u Vodicama na

radionici za lokalne akcijske grupe u svrhu pripreme za provedbu podmjera

19.3.1., 19.3.2., 19.4. Radionica je održana u organizaciji Ministarstva

poljoprivrede i Mreže za ruralni razvoj u suradnji s LAG – om More 249 i

Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. 

Predstavnik Ministarstva

poljoprivrede, Ivan Ciprijan

upoznao je sudionike

radionice o izmjenama i

dopunama Pravilnika o

provedbi podmjere 19.2.,

19.3., 19.4.  

Nakon predstavljanja Izmjena
Pravilnika, predstavnik APPRRR
– Damir Hadžiomerović
prezentirao je natječaj za tip
operacije 19.4. Isto tako, u
završnom dijelu radionice
predstavljen je natječaj za tip
operacije 19.3.1. i 19.3.2.
Navedena radionica održana je
za LAG-ove s područja Zadarske,
Šibensko-kninske, Splitske i
Dubrovačko-neretvanske
županije. 



Održana radionica za podmjeru 4.2.1.

Naša udruga sudjelovala je 15. lipnja 2018. na radionici za tip operacije 4.2.1.

koja je održana u maloj gradskoj vijećnici Grada Drniša. Radionicu je

organiziralo Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u

poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Navedenom radionicom se

nastojalo upoznati sve zainteresirane sa natječajem za podmjerom 4.2.1.

„Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“. Ovom

operacijom se nastoje potaknuti objekti za proizvodnju ulja i objekti malog

kapaciteta za preradu mlijeka iz Programa ruralnog razvoja Republike

Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Isto tako, sudionicima su predstavljeni

načini prijave u sustav AGRONET, kao i dokumetacija na koju moraju paziti

tijekom prijave na natječaj.



Održani sastanci Radne grupe povodom projekta „MA DA – Mladi,

a društveno angažirani“

LAG Krka nastavlja rad na projektu „MA DA – Mladi, a društveno

angažirani“.  Sastanak radne skupine za izradu Programa društveno korisnog

učenja organiziran je 19. lipnja 2018. na Veleučilištu „Marko Marulić“ u

Kninu. Na samom početku sastanka voditeljica projekta Aleksandra Janjić i

dekanica Veleučilišta u Kninu, Lovorka Blažević predstavile su projektne

aktivnosti i članove radne skupine. Cilj radne skupine bio je usvojiti

programe mentorstva i metode društveno korisnog učenja za tri stručna

studija: prehrambena tehnologija, poljoprivreda krša – stočarstvo krša i

poljoprivreda krša – biljna proizvodnja. Predavač i koordinator radnog

sastanka bio je Ranko Milić iz Cedre Split. 

Drugi sastanak radne grupe

održao se u četvrtak 28. lipnja

2018., također na Veleučilištu

„Marko Marulić“ u Kninu.

Predavač Ranko Milić

naznačio je da je cilj drugog

sastanka rezimirati zaključke

sa prvog sastanka te

dogovoriti razradu

programskog i metodološkog

okvira, što je i učinjeno.

Sastanak je završen nakon

analize dionika iz perspektive

provedbe programa društveno

korisnog učenja. 



Natječaj za tip operacije 6.3.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je

27. lipnja 2018. natječaj za provedbu tipa operacije 6.3.1. “Potpora razvoju

malih poljoprivrednih gospodarstava” iz Programa ruralnog razvoja

Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Svrha ovog natječaja je

pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na

tržišno orijentiranu proizvodnju te uključiti članove gospodarstva u rad na

zemljištu kako bi se osigurao dostojan život i ostanak na ruralnom području.

Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u

Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine iskazane u ukupnom

standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od

2.000 eura do 7.999 eura. Visina potpore po korisniku je 15.000 eura u

kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet potpore je 100%. Prijave se mogu

podnijeti od 30. kolovoza do 13. prosinca 2018. godine.


