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19.2. „Provedba  

operacija unutar CLLD 

strategije”
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.



Strateški ciljevi (SC) LAG-a u 2014.-

2020:

 SC 1: Poticanje konkurentnog gospodarstva na području 

LAG-a temeljenog na načelima održivog razvoja 

 SC 2: Jačanje implementacije lokalnog razvoja 

temeljenog na multisektorskoj suradnji razvojnih dionika 



SC 1. Poticanje konkurentnog gospodarstva na 

području LAG-a temeljenog na načelima održivog 

razvoja 

 Prioritetne Mjere (M) 2014.-2020. za ostvarenje strateškog cilja:

 M1.1.: Potpora razvoju poljoprivrednih djelatnosti na području LAG-a

 TO 1.1.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima (4.2.1.) 
(10.000 – 30.000 €)

 TO 1.1.2. Potpora mladim poljoprivrednicima (6.1.1.) (50.000 € )

 TO 1.1.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (6.3.1.) 
(15.000 €)

 M1.2 Potpora razvoju diversifikacije djelatnosti u LAG-u 

 TO 1.2.1 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim 
gospodarstvima (6.4.1.) (10.000 – 30.000 €)

 TO 1.2.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u 
predindustrijskoj preradi drva (8.6.2.) (10.000 – 15.000 €)



SC 2. Jačanje implementacije lokalnog razvoja 

temeljenog na multisektorskoj suradnji razvojnih 

dionika 

 Prioritetne Mjere (M) 2014.-2020. za ostvarenje strateškog cilja:

 M2.1 Potpora razvoju suradnje i umrežavanja razvojnih dionika LAG-a

 TO 2.1.1 Razvoj horizontalne i vertikalne suradnje sudionika u lancu opskrbe 

za uspostavljanje i razvoj kratkih lanaca (16.4.1.) (10.000 – 50.000 €)

 TO 2.1.2 Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a (19.3.1.,19.3.2.)

 M2.2 Potpora jačanju kapaciteta lokalnih razvojnih dionika i upravljanja 

projektima

 TO 2.2.1 Jačanje kapaciteta LAG-a i lokalnih dionika za provedbu LRS s 

provedbom operacija unutar CLLD strategije (19.4.1.)



Akcijski plan provedbe LRS



Alokacija ukupnih sredstava LAG-a Vallis

Colapis:

Podmjera 19.2. = 9.485.861,28 kn

Podmjera 19.3. = 474.293,06 kn

Podmjera 19.4. = 2.490.038,59 kn

Ukupno: 12.450.861,28 kn



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

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 VALLIS COLAPIS



Kurilovac 1, 47280 Ozalj 

tel. 047/731-400 (112), 

www.vallis-colapis.hr,  

E-mail: lag@vallis-colapis.hr


