PITANJA I ODGOVORI:
ZA LAG NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 1.1.3. „POTPORA RAZVOJU MALIH
POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“
Pitanje br. 1: Koji su uvjeti natječaja?
Odgovor: Uvjeti natječaja su definirani u Poglavlju 2 i 3, LAG Natječaja.
Pitanje br. 2: Imam OPG, ali nisam zaposlen u OPG-u niti mi je poljoprivreda glavna
djelatnost. Radim u privatnom poduzeću koji mi plaća sve doprinose, a OPG imam za
proizvodnju i prodaju začinskog bilja. Da li se ja mogu javiti na natječaj jer u natječaju je
navedeno sljedeće:…nositelju projekta kojemu poljoprivredna djelatnost nije glavna
djelatnost sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07).
Poljoprivredna djelatnost se smatra Područje A, Odjeljak 01, skupine od 01.1 do uključujući
01.6 i razredi od 01.11 do 01.64..
Odgovor: Kriterij za isključenje nositelja projekta koji navodite (2. nositelju projekta kojemu
poljoprivredna djelatnost nije glavna djelatnost sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti
2007. (NN 58/07 i 72/07). Poljoprivredna djelatnost se smatra Područje A, Odjeljak 01,
skupine od 01.1 do uključujući 01.6 i razredi od 01.11 do 01.64.) odnosi se na druge
organizacijske oblike, kao što su poduzeća, obrti i zadruge.
___________________________________________________________________________
Pitanje br. 3: Da li se korisnik može prijaviti na natječaj LAG-a i na natječaj na nacionalnoj
razini ukoliko ne dobije potporu na razini LAG-a, odnosno da li ćemo na vrijeme dobiti Rang
listu ovog natječaja kako bismo se mogli prijaviti na nacionalnoj razini za tip operacije 6.3.1.
Odgovor: Nositelju projekta za tip operacije 1.1.3. „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. 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, ali i obrnuto, Nositelji projekta koji su u
postupku dodjele sredstava u sklopu ovog Natječaja ne mogu istovremeno biti u postupku
odabira projekata u sklopu nacionalnog natječaja za tip operacije 6.3.1
Postupak odabira projekata u sklopu ovog LAG Natječaja naveden je u Poglavlju 5 i Prilogu
5. LAG Natječaja.

