Pitanja i odgovori za LAG Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.2. Potpora razvoju
malih poljoprivrednih gospodarstava do 11. listopada 2018. g.

Redni PITANJE
broj

1.

2.

Poštovani,
vidjela sam Vašu obavijest o prvom
LAG natječaju "Potpora razvoju malih
poljoprivrednih gospodarstava". U
obavijesti stoji kako je ovaj natječaj
sukladan tipu operacije 6.3.1. Što to
znači? Može li se korisnik koji pripada
ovom LAG-u istovremeno prijaviti i
na tip operacije 6.3.1. i na natječaj
LAG-a s različitim troškovima, ili
mora odabrati jedan od ova dva
natječaja?
Unaprijed zahvaljujem i srdačno
pozdravljam.

Poštovani,
navedeno nije moguće sukladno
odredbama Natječaja:
Nositelju projekta za tip operacije 2.1.2.
Potpora razvoju malih poljoprivrednih
gospodarstava koji je sukladan tipu
operacije „6.3.1.“ iz Programa može se
dodijeliti javna potpora samo jednom u
cijelom vremenu trajanja Programa,
bilo po osnovi ovog Natječaja ili
nacionalnog natječaja za 6.3.1.
Napomena: Nositelji projekta koji su u
postupku dodjele sredstava u sklopu
nacionalnog natječaja za tip operacije
6.3.1. ne mogu istovremeno biti u
postupku odabira projekata temeljem
ovog Natječaja.

Poštovani,
Vidjeti odgovor na pitanje 1.)
zanima me dali se moguće prijaviti na
ovaj natječaj ako se korisnik konkretno
OPG već prijavio na mjeru 6.3 ako bi
se na ovaj prijavio sa nekim drugim
projektom/programom?
Poštovani,
koliki je interes za LAG natječaj? Po
čemu najbolje mogu procijeniti je li mi
bolje projekt prijaviti na LAG natječaj
ili na nacionalni?

3.

ODGOVOR

Poštovani,
mi smo kao LAG u ovoj godini izvršili
sve potrebne aktivnosti i zadovoljili
uvjete da bi smo ukupni iznos
raspoloživih sredstava povećali s
898.176,00 kn na 3.143.616,00 kn,
odnosno omogućili financiranje 28
umjesto 8 projekata, koliko je do sada
bilo odobreno.
Po ovom natječaju osigurano je
2.008.935,00 kn, čime se planira
financiranje 18 projekata, a u narednom
još 1.134.681,00 kn za 10 projekata.
Na koji natječaj prijavit pojedinačni
projekt korisnici moraju procijeniti sami.

4.

Pozdrav,
prijavija sam se na mjeru 6.3.1 ali
imam malo bodova i interesira me ova
vaša mjera 2.1.2. Kako sada da
odustanem od mjere 6.3.1. pa da idem
na mjeru 2.1.2.? Moja trenutna
ulaganja i OPG je prijavljen u Dugom
Ratu.

U Zadvarju, 11. listopada 2018. g.

Poštovani,
potrebno je podnijeti Zahtjev za
odustajanjem od predanog Zahtjeva za
potporu za podmjeru 6.3.1. Agenciji za
plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i
ruralnom razvoju (APPRRR) putem
aplikacije AGRONET. Tek nakon što je
zahtjev za odustajanje zaprimljen i
obrađen od strane APPRRR-a, možete
podnijeti Zahtjev za potporu za podmjeru
LAG natječaja 2.1.2.

