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Zaprešiću 13. veljače 2019.

Sve JLS u sastavu LAG-a
Potencijalni korisnici

Predmet: Obavijest o otvaranju Natječaja za TO 1.1.2.
-daje se
Upravni odbor LAG-a SAVA na svojoj 32. Sjednici održanoj 12. veljače 2019. godine u Svetoj Nedelji,
donio je odluku o prihvaćanju konačnog teksta LAG natječaja za to 1.1.2. ''Potpora razvoju i
modernizaciji poljoprivrednih gospodarstava'' s pripadajućom dokumentacijom.

Predmet natječaja: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih
gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a SAVA, zavisno
od organizacijskog oblika.
Svrha: Ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost
poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama.
Ulaganja u nove i inovativne tehnologije doprinijet će smanjenju troškova proizvodnje i poboljšanje
kvalitete poljoprivrednih proizvoda, kao i otvaranju novih radnih mjesta i njihovu održivost.

Raspoloživa sredstva: 1.129.095,00 HRK.
Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 10.000 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti.
Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 30.000 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti.
Intenzitet potpore za tip operacije TO 1.1.2. Potpora razvoju i modernizaciji poljoprivrednih
gospodarstava iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta (uvećanje potpore za 20 % za
mlade poljoprivrednike).

Prihvatljivost nositelja projekta (Tko može sudjelovati?)
fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika
proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih
organizacija

Sufinancirano sredstvima Europske unije – Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora ispuniti sljedeće uvjete:
dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva (izuzev proizvođačkih organizacija i
zadruga) i to:
za projekte u sektoru voća, povrća i cvijeća najmanje 6.000 EUR
za projekte u ostalim sektorima najmanje 8.000 EUR

Ostale informacije navedene su u tekstu natječaja:
Natječaj za TO 1.1.2. ''Potpora razvoju i modernizaciji poljoprivrednih gospodarstava''

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU
Kompletna natječajna dokumentacija može se skinuti i putem sljedeće poveznice: NATJEČAJNA
DOKUMENTACIJA TO 1.1.2., a pojedinačna putem niže navedenih poveznica:
Obrasci:
Obrazac A. - Prijavni obrazac
Obrazac B. - Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore
Obrazac C. - Izjava o partnerskim i povezanim poduzećima
Obrazac D. - Izjava o poljoprivrednoj mehanizaciji (traktori)
*Svi nositelji projekata obvezni su ispuniti obrasce A, B i C.

Prilozi koji su sastavni dio Natječaja:
Prilog I. - Dokumentacija za podnošenje prijave projekta
Prilog II. - Lista prihvatljivih troškova
Prilog III. - Popis poljoprivrednih proizvoda
Prilog IV. - Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza
Prilog V. - Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupka jednostavne nabave
Prilog VI. - Specifični kriteriji za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju
Prilog VII. - Uputa MZOIE
Prilog VIII.- Pojašnjenje kriterija odabira
Prilog IX -Izjava nositelja projekta o broju novih radnih mjesta koja se planiraju otvoriti projektom
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POSTAVLJANJE PITANJA
Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja
zaključno do 10 dana prije zatvaranja Poziva (do 22. ožujka 2019.), isključivo putem e-pošte na adresu:
info@lagsava.hr
S ciljem jednakog tretmana, odabrani LAG ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost
nositelja projekta, projekta ili određenih troškova.
Potencijalni nositelji projekta mogu kontinuirano postavljati pitanja. Postavljeno pitanje treba
sadržavati potpis te biti jasno postavljeno. Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici www.lagsava.hr.

INFORMATIVNA RADIONICA
Informativna radionica za sve potencijalne korisnike održat će se u ponedjeljak 25. veljače 2019. godine
s početkom u 11:00 sati u LAG-u SAVA na adresi Ulica bana Josipa Jelačića 48, Zaprešić.
Prijave na radionicu su obavezne i podnose se putem sljedećeg obrasca: LINK ZA PRIJAVU
*U slučaju velikog broja prijava za sudjelovanje na radionici, LAG zadržava mogućnost promjene
lokacije te će o tome prijavljene osobe obavijestiti mailom.

S poštovanjem,
Predsjednik LAG-a ''SAVA''
Lovro Benčević
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