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Održana završna konferencija projekta "MA DA – Mladi, A
Društveno Angažirani"

Predstavnici LAG-a Krka sudjelovali su na završnoj konferenciji projekta "MA DA –
Mladi, A Društveno Angažirani". 
Riječ je o projektu putem kojeg su studenti Veleučilišta u Kninu preko LAG – ova imali
priliku pomoći lokalnim OPG-ovima oko svih pitanja vezanih uz poljoprivredu. 
 
Konferencija je održana 16. rujna u Convention centre, Solaris u Šibeniku, a
prisustvovali su joj među ostalim i partneri na projektu Veleučilište "Marko Marulić" iz
Knina, te kolege iz drugih LAG-ova i LAGUR-a iz Šibensko-kninske i Zadarske županije.
 
Na završnoj konferenciji dodijeljene su potvrde studentima i uvjerenja mentorima o
položenom ispitu za voditelja/cu pripreme i provedbe EU projekata ruralnog razvoja,
zahvalnice LAG-ovima i lAGUR-ima te njihovim članovima koji su volontirali sa
studentima.

https://www.lag-krka.hr/dokumenti/lokalna-razvojna-strategija-lag-a-krka/116-lokalna-razvojna-strategija-lag-a-krka-za-razdoblje-od-2014-2020


LAG Krka sudjelovao na 2. Konferenciji slavonsko-baranjsko-
srijemskih LAG-ova

U organizaciji LAG-a Karašica u Petrijevcima održana je 17. i 18. rujna  2. Konferencija

slavonsko-baranjsko-srijemskih LAG-ova pod nazivom „Turizam kroz nepregledna

zlatna polja, opjevane vinograde i slavonsku idilu“.

Prvi dan Konferencije bio je posvećen LAG-ovima koji su imali priliku čuti novosti u

provedbi LEADER-a u Hrvatskoj i izazovima koji LAG-ove čekaju u novom

programskog razdoblju od 2021. do 2027. godine. Predavanja su održali predstavnici

Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Ivo Dolić i Martina

Herjavić sa temom Provedba LRS 2014.-2020., LEADER program 2021.-2027.

 

Glavna tajnica LEADER mreže Hrvatske Bojana Markotić Krstinić upoznala je sudionike
sa LEADER-om kao instrumentom integralnog razvoja, te pojasnila koji sve oblici
integralnog razvoja mogu pridonijeti razvoju ruralnih i manjih urbanih područja, a u
kojima LAG-ovi mogu imati značajnu ulogu kao pokretači pozitivnih promjena.
 
Na kraju prvoga dana Konferencije sudionici su se na terenskom obilasku područja
LAG-a Karašica upoznali sa primjerima dobre prakse u provedbi Programa ruralnog
razvoja i razvoja ruralnog turizma.
 
Drugi dan Konferencije bio je posvećen ruralnom turizmu kroz dva panela: „Turizam
kroz slavonsku idilu – od vizije do provedbe“ te „Primjeri dobre prakse od sna
do realizacije“ koji je bio posvećen pozitivnim primjerima bavljenja
turističkom djelatnošću u ruralnim područjima.

https://www.apprrr.hr/izmjene-natjecaja-za-podmjeru-17-1-osiguranje-usjeva-zivotinja-i-biljaka/?fbclid=IwAR328A6nk0HDiMXIpBZ7mVw2FSF9V118YPb6odLBWjmn4Rl647udp22tkoU


 

Vlada usvojila Nacionalni pčelarski program – pčelarima 14,8
milijuna kuna godišnje

Programom, koji je sufinanciran sredstvima Europske unije u 50 postotnom udjelu,

osigurano je 44,5 milijuna kuna, odnosno 14,8 milijuna kuna za svaku godinu trajanja

Programa, a provodit će se kroz osam mjera: Tehnička pomoć pčelarima i organizacijama

pčelara, Suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze, Racionalizacija troškova

selećeg pčelarenja, Mjere za potporu laboratorija za analizu pčelinjih proizvoda s ciljem

potpore pčelarima da svoje proizvode plasiraju na tržište i povećaju njihovu vrijednost,

Obnavljanje pčelinjeg fonda, Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu

programa primijenjenih istraživanja u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda,

Praćenje tržišta i Poboljšanje kvalitete proizvoda s ciljem iskorištavanja potencijala

proizvoda na tržištu.
 
Izvor: APPRRR



 
Također ažuriran je novi plan raspisivanja natječaja iz Programa ruralnog razvoja do
kraja godine, a može se pronaći ovdje.
 
Izvor:APPRRR

U „Narodnim novinama“ broj 91/19 od 27. rujna 2019. godine objavljen je Pravilnik
o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. –
2020. Ovim pravilnikom ujednačene su procedure i provedba postupka dodjele
potpora, a svi će natječaji prethodno biti objavljeni na sustavu e-savjetovanja kako bi
korisnici i svi ostali dionici mogli aktivno, transparentno i pravovremeno sudjelovati u
kreiranju natječajnih pravila.
 
Ujedno, Pravilnikom su na jednom mjestu propisani opći uvjeti prihvatljivosti, uvjeti
prijave, obrade, provedbe, kontrole i isplate projekata te postupanja po prigovorima
korisnika, za sve mjere iz Programa ruralnog razvoja i financijske instrumente, osim
IAKS mjera (mjere 10,11,13 i 14). Pravilnik se može pronaći  ovdje.
 
Detaljni uvjeti prihvatljivosti korisnika, projekata i provedba pojedinog tipa operacije
bit će propisani natječajem za svaku pojedinu mjeru/tip operacije.

Objavljen Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja RH
za razdoblje 2014. – 2020. i plan natječaja do kraja godine

https://ruralnirazvoj.hr/indikativni-plan-objave-natjecaja-2019/
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_09_91_1810.html

