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LAG „ Zeleni bregi“ održava radionice uz najavu natječaja za male poljoprivrednike 

Lokalna akcija grupa „Zeleni bregi“ početkom idućeg tjedna objavit će natječaj za javna 

sredstva „Unapređenje poslovne konkurentnosti malih poljoprivrednih gospodarstava iz 

Lokalne razvojne strategije LAG-a. Natječaj je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa 

ruralnog razvoja. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosit će 

3.325.185,00 HRK, a visina potpore po projektu 110.389,50 HRK . Prihvatljivost nositelja 

projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave biti će dostupne nakon službene 

objave sljedećeg tjedna a na Internet stranici:  www.zeleni-bregi.hr  . Prijave će se zaprimati 

od 2. srpnja do 1. kolovoza 2018. 

Za potrebe pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj natječaj LAG „Zeleni bregi“ će održavati 

radionice i savjetovanja: 

19. lipnja (utorak) radionica u Krapini, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 13 -Pučko 

otvoreno učilište Krapina (1 kat) i to za prijavitelje s područja Đurmanca, Jesenja; Krapine i 

Petrovskog. 

20. lipnja (srijeda) radionica u Zlatar Bistrici , Vladimira Nazora 56 – dvorana općine Zlatar 

Bistrica i to za prijavitelje s područja Bedenice, Marije Bistrice, Svetog Ivana Zeline, Zlatar 

Bistrice i Zlatara. 

27. lipnja (srijeda) radionica u Mihovljanu, Mihovljan 50 – Društveni dom i to za prijavitelje s 

područja Mihovljana, Lobora, Novog Golubovca, Mača i Radoboja. 

28. lipnja (četvrtak) radionica se održava u Donjoj Stubici, Toplička ulica 10/2 – Plava 

dvorana (iznad Zagrebačke banke) i to za prijavitelje s područja Bedekovčine, Donje Stubice, 

Gornje Stubice i Stubičkih Toplica. 

29. lipnja (petak) radionica se održava u Oroslavju, Mokrice 89 – (pored Trgostila) i to za 

prijavitelje s područja Oroslavja, Velikog Trgovišća, Bistre i Jakovlja. 

Početak svih radionica je u 19 sati, a osim na radionicama potencijalni prijavitelji mogu se 

informirati i u uredima LAG-a Zeleni bregi i to u srijedu 20. i 27. lipnja te petak 29. lipnja  od 12 

do 16 sati. Na savjetovanjima odnosno radionicama može se saznati više o odredbama ovog 

natječaja te procedurama kod prijave projekta. 

 
 

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije Europski fond za ruralni razvoj, 

Podmjera 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije", Podmjera 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" 

i Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ - LAG „ZELENI BREGI“ Programa 

ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.; Udio sufinanciranja 90%EU, 10%RH; Europski 

poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja 
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