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 PREDMET: Poziv na edukciju: „Prezentacija natječaja iz Podmjere 6.3. – Potpora razvoju 
malih poljoprivrednih gospodarstva i Vinske omotnice“   

 
 Poštovani, 
 
 LAG „Istočna Istra“ u srijedu 27. svibnja 2015. godine organizira edukaciju: „Prezentacija 
natječaja iz Podmjere 6.3. – Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva i Vinske 
omotnice“ 
 Edukacija će se održati u Polivalentnoj dvorani Gradske knjižnice u Labinu s početkom u 
17:30 sati.  
 Edukacija će voditi konzultant iz tvrtke Core Consulting d.o.o. suradnik Ministarstva 
poljoprivrede za provedbu edukacije za izradu poslovnog plana za podmjeru 6.3. 
  

U prvom dijelu radionice održati će se predstavljanje dva nova natječaja u sklopu 
Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014-2018, Investicija u vinarije i marketing vina i 
Restrukturiranje i konverzija vinograda. Za dodjelu bespovratnih sredstava mogu se prijaviti vinari 
i vinogradari koji su upisani u Vinogradarski registar. Najmanji iznos potpore je 3.000 eura, a najveći 
1.500.000 eura, ovisno o mjeri. 

U drugom djelu održati će se predstavljanje podmjere 6.3. - Potpora razvoju malih 
poljoprivrednih gospodarstava iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. 

Korisnici mjere su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih 
gospodarstava, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura. 

Prihvatljive aktivnosti mogu se odnositi na: kupnju domaćih životinja, jednogodišnjeg i 
višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, kupnju, građenje i/ili opremanje 
zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i 
unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne 
proizvodnje i/ili prerade kao i niz drugih aktivnosti. Visina potpore po korisniku iznosi 15.000 eura 
u kunskoj protuvrijednosti. 
              Uvodno prezentirat će se ciljevi i aktivnosti Lokalne akcijske grupe „Istočna Istra“ i LEADER 
pristup. 
 Zbog bolje organizacije molimo da prijavu izvršite na telefon 052 / 851-173, mobitel 099 
3576 998 ili na e-mail info@lag-istocnaistra.hr do utorka  26. svibnja 2015. godine.  
 Edukacija je besplatna za sve sudionike. 
  
 »Ova edukacija sufinancirana je iz EU pretpristupnog programa IPARD kroz mjeru LEADER. 
Sadržaj ovog oglasa je isključiva odgovornost LAG-a "Istočna Istra" i ne odražava nužno stajališta 
Europske unije«. 
 S poštovanjem, 
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DNEVNI RED EDUKACIJE 
 

Mjesto: Labin, Rudarska 1, Polivalentna dvorana Gradske knjižnice Labin  
Vrijeme: srijeda, 27. svibnja 2015. godine u 17:30 

 
 

 
 

17:30 – 17:45 Predstavljanje LAG-a „Istočna Istra“ i LEADER pristupa 

17:45 – 18:30 Predstavljanje natječaja u sklopu Nacionalnog programa pomoći 
sektoru vina 2014-2018 „Vinska omotnica“: 

 Investicija u vinarije i marketing vina 

 Restrukturiranje i konverzija vinograda 

 Pitanja i odgovori 

18:30 – 19:15 Predstavljanje podmjere 6.3. - Potpora razvoju malih 
poljoprivrednih gospodarstava iz Programa ruralnog razvoja RH 
2014. – 2020: 

 Predstavljanje natječaja 

 Analiza uvjeta prihvatljivosti 

 Analiza učestalih pitanja i odgovora 

 Upoznavanje s projektnim idejama polaznika i konkretni 
savjeti o projektnim idejama 

 

19:15 – 20:00 Upute za izradu poslovnog plana na praktičnom primjeru 

 
 
 
 
 


