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PREGLED AKTIVNOSTI ZA VELJAČU

LAG KRKA

NAJAVA
01. veljače započele su prijave za LAG
Natječaj T.O.O 1.1.1., a završavaju 01.
travnja 2019. godine. Informacije o
prihvatljivosti korisnika i projekta, kao i
načinu prijave mogu se pronaći na
službenim stranicama LAG - a Krka https://www.lag-krka.hr/
LAG KRKA, Kralja Zvonimira 2, 22320
Drniš, Tel: +38522886693,
email: kontakt@lagkrka.hr

Završene prijave za natječaj LAG – a Krka TO 3.1.1.

Dana 16. veljače 2019. završile su prijave za LAG
natječaj TO 3.1.1., a koji je sukladan tipu
operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH
2014. - 2020. Riječ je o natječaju za ulaganje u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne
aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

Objavljen plan natječaja za Program ruralnog razvoja u 2019. godini
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je 06. veljače 2019. indikativni plan
natječaja za Program ruralnog razvoja u 2019. godini. Sredstva pojedinih
tipova operacija Programa već su upotpunosti iskorištena, pa ove godine
Ministarstvo poljoprivrede neće objavljivati natječaje za TO 6.1.1. (potpora
mladim poljoprivrednicima) i TO 6.3.1. (potpora malim
poljoprivrednicima). Međutim, mladi i mali poljoprivrednici i dalje se
mogu financirati iz Programa ruralnog razvoja i to putem natječaja koje
provode 54 lokalne akcijske grupe. Podsjećamo, LAG Krka objavio je 01.
veljače 2019. natječaj za T.O. 3.1.1., koji je sukladan operaciji 6.3.1., a natječaj
će biti otvoren do 01. travnja 2019. godine. Za TO 4.1.1. također neće biti
raspisivani natječaji u 2019. godini, izuzev natječaja za sektor tovnog
govedarstva.
Informacije o natječajima Program ruralnog razvoja 2014.-2020.
planiranima za 2019., kao i o detaljima provedbe financijskih instrumenata
za ruralni razvoj, dodatno se informirajte na: ruralnirazvoj.hr.

APPRR povećao alokaciju za 6.3.1.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 5.
veljače 2019. godine izmjenu Natječaja za provedbu tipa operacije 6.3.1. “Potpora
razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Ovom je izmjenom povećan ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore s
279 milijuna kuna na ukupno 344 milijuna kuna, što je 65 milijuna kuna više za
razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava. Nova alokacija bit će dovoljna za
financiranje preko 3.000 projekata malih poljoprivrednika. Korisnici potpore u
tipu operacije 6.3.1. su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom
standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura
do 7.999 eura, a potpora iznosi 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

APRRR započeo isplatu prve rate izravnih plaćanja za više od 100.000
hrvatskih poljoprivrednika
Započela je isplata prve rate izravnih
plaćanja poljoprivrednicima u ukupnom
iznosu od 1,5 milijardi kuna. Na račune više
od 100.000 poljoprivrednika bit će uplaćena
potpora za poljoprivredno zemljište koje
obrađuju i životinje koje drže na svom
gospodarstvu, a sve kako bi se pravovremeno mogli pripremiti za proljetnu sjetvu.
Bit će isplaćena sredstva obračunata po površini poljoprivrednog zemljišta i to
za osnovno, zeleno i preraspodijeljeno plaćanje. Također, isplatit će se i proizvodno
vezane potpore za: krave u proizvodnji mlijeka, krave dojilje, ovce i koze, voće,
povrće, šećernu repu i krmno proteinske usjeve.

