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Lokalna akcijska grupa Baranja objavila je 5. travnja 2018. godine prvi LAG Natječaj za Mjeru
1.1.4. Potpora osnaživanju postojećih mikro i malih poljoprivrednih gospodarstava, čime je s
provedbom započela Lokalna razvojna strategija LAG-a Baranja odobravanjem potpore malim
poljoprivrednim proizvođačima s područja Baranje, a koje obuhvaća općine : Bilje, Čeminac,
Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac i gradove: Grad Beli Manastir,
dio Grada Osijeka - odnosno naselja Tvrđavica i Podravlje).

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u natječaju iznosi 1.562.988,00 kuna, a visina potpore po
pojedinom nositelju projekta iznosi 15.000,00 eura, odnosno 111.642,00 kuna.

Mjera za koju je raspisan LAG natječaj sukladna je tipu operacije 6.3.1. "Potpora razvoju malim
poljoprivrednim gospodarstvima" iz Programa ruralnog razvoja na nacionalnoj razini.

Na Natječaj se mogu prijaviti mala poljoprivredna gospodarstva, OPG- i, obrti, trgovačka
društve i zadruge koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i kojima je
poljoprivreda glavna djelatnost, a imaju gospodarstvo ekonomske veličine iskazane u ukupnom
standardnom rezultatu od od 2.000 do 7.999 eura.

Rok za podnošenje prijave projekata na natječaj započinje 19. travnja. 2018. godine i traje do
21. svibnja 2018. godine.

Sve potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći na web stranici LAG-a Baranja gdje
je objavljen tekst LAG natječaja kao i ostala prateća dokumentacija pod rubrikom LAG natječaji
pozivom na link http://lag-baranja.hr/lag/lag-natjecaji .

Za pružanje detaljnih informacija potencijalnim prijaviteljima LAG Baranja organizira informativ
ne radionice
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koje će se održati prema rasporedu kako slijedi:

u Kneževim Vinogradima, 12. travnja 2018. godine (četvrtak) u Domu kulture Kneževi
Vinogradi, Glavna 82, s početkom u 17,00 sati

u Novom Bezdanu, 13. travnja 2018. godine (petak) u Udruzi mladeži za njegovanje
običaja Mađara „Novi Bezdan“, Košut Lajoša 4, s početkom u 16,30 sati

u Jagodnjaku, 16. travnja 2018. godine (ponedjeljak) u Općinskoj vijećnici Općine
Jagodnjak, Borisa Kidriča 100 s početkom u 17,00 sati

u Bilju, 17. travnja 2018. godine (utorak) u Domu kulture Bilje, Kralja Zvonimira 2, s
početkom u 16,00 sati

u Dardi, 17. travnja 2018. godine (utorak) u Općinskoj vijećnici Općine Darda, Sv. Ivana
Krstitelja 89, s početkom u 19,00 sati

u Popovcu, 18. travnja 2018. godine (srijeda) u Domu kulture Popovac, Vladimira
Nazora 32, s početkom u 17,00 sati

Pozivamo sve zainteresirane poljoprovrednike da se odazovu na informativne radionice kako
bi na vrijeme dobili potrebne inforamcije za prijavu na LAG natječaj.

Za sva pitanja i dodatne informacije možete se obratiti uredu LAG-a Baranja na telefon 031 333
813, ili e-malom na adresu //bilje.hr/info.lagbaranja@gmail.com ">info.lagbaranja@gmail.com
.
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