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-----------
U organizaciji Ministarstva poljoprivrede, Nacionalne ruralne mreže te
Agencije za plaćanja,u Zagrebu je u srpnju održana radionica za LAG-ove
pod nazivom “Stanje provedbe M19 i prijelazno razdoblje 2021.” 
Prisutnima se na početku radionice obratio državni tajnik Zdravko Tušek,
nakon čega je riječ preuzeo voditelj Službe za razvoj lokalne zajednice u
Ministarstvu poljoprivrede Ivan Ciprijan  koji je prezentirao stanje
provedbe Mjere 19, kao i planove za prijelazno razdoblje za provedbu
LEADER/CLLD-a. Predstavnik APPRRR-a, Ivo Dolić tijekom svog izlaganja
rekao je nešto više o najčešćim pogreškama u provedbi LAG natječaja,
konkretno natječaja za TO 7.4.1. i 6.3.1. 
Na koncu su se putem video poziva uključili i  predstavnici Ministarstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije koji su
sudionicima predstavili svoj način provedbe Mjere 19 kao i planove za
novo programsko razdoblje.
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U Zagrebu održana radionica za LAG-ove



-----------
U resortu Istarske toplice od 23.srpnja do 25. srpnja 2020.godine održana
je trodnevna radionica Leader mreže Hrvatske, u suradnji s FLAG-om
Pinna nobilis i Društvom za razvoj slovenskega podeželja, a u koordinaciji
s MP RH/SL, pod nazivom: "LEADER/CLLD – alat integriranog lokalnog
razvoja vođenog lokalnom zajednicom - metode i mogućnosti provedbe".
Ispred LAG-a Krka sudjelovale su voditeljica i stručna suradnica.
Prvog dana imali smo prilike saznati više o metodama provedbe
LEADER/CLLD-a u okviru Sporazuma o partnerstvu RH -EU.
Drugi dan radionice bio je posvećen razmjeni znanja i iskustava u
pripremi/provedbi LEADER/CLLD-a Hrvatska-Slovenija (mono vs. više-
izvorsko financiranje LEADER/CLLD-a). 
Posljednjeg dana naglasak je bio na dodanoj vrijednosti LEADER/CLLD-a, a
na temu sveobuhvatnog uključivanja lokalne zajednice u sustav
upravljanja održivim razvojem.  
U okviru radionice sudionici su na izbor imali terenske obilaske primjera
dobre prakse u diverzificiranom razvoju lokalnog područja, u sklopu kojeg
smo imali prilike upoznati se s obiteljskom  tvrtkom “Karlić tartufi”,
odnosno saznati više o tartufu kao namirnici i njegovoj primjeni u
kulinarstvu.
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LAG Krka na trodnevnoj radionici Leader Mreže
Hrvatske
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Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je
20. srpnja 2020. godine Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za
ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“– provedba tipa operacije 4.1.1
„Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti
poljoprivrednih gospodarstava” – ulaganja u skladišne kapacitete za
krumpir.
Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
u sektoru krumpira. 
Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 100.000.000,00 kuna,
a intenzitet javne potpore iznosi do 50%.
Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu potvrde o podnošenju
zahtjeva za potporu je od 12:00 sati 24. kolovoza 2020. do 12:00 sati 23.
listopada 2020. godine. Detalje natječaja možete pogledati ovdje

Izvor: www.apprrr.hr
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Objavljen natječaj za operaciju 4.1.1. “Restrukturiranje,
modernizacija i povećanje konkurentnosti

poljoprivrednih gospodarstava” – ulaganja u skladišne
kapacitete za krumpir

https://www.apprrr.hr/podmjera-4-1-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva/
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Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 
 22. srpnja 2020. prve izmjene Natječaja za provedbu tipa operacije 4.4.1
“Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša”.
 Rok za početak podnošenja zahtjeva za potporu je od 3. kolovoza 2020., a
sve izmjene Natječaja pogledajte ovdje.

Izvor: www.apprrr.hr 

Izmjene Natječaja za provedbu tipa operacije 4.4.1
Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem

okoliša

Agencija za plaćanja na svojim stranicama je objavila izmjenu Javnog
natječaja za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog
programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine za
mjeru Restrukturiranje i konverzija. Izmjenom se rok za podnošenje prijava
produžuje do 10. kolovoza 2020. godine.
Detaljne upute s popisom obrazaca dostupni su ovdje.

Izvor: www.apprrr.hr
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Produžen rok za podnošenje prijava za Natječaj za
restrukturiranje i konverziju vinograda

https://www.apprrr.hr/podmjera-4-4-potpora-neproizvodnim-ulaganjima-vezanim-uz-postizanje-agro-okolisnih-i-klimatskih-ciljeva/
https://www.apprrr.hr/mjere-restrukturiranje-i-konverzija-vinograda/

