Upit br.1.
U tijeku je javni natječaj za mjeru 19.1. Pripremna pomoć.
Kako još uvijek ne ispunjavamo uvjet od 5 JLS za prijavu na natječaj, postoji mogućnost da
se jedna općina isključi iz susjednog LAG-a i priključi našem LAG-u. Međutim, LAG u kojem
je do sada ta JLS bila član je već poslao prijavu na natječaj. Da li je do dana završetka
natječaja moguće promijeniti prijavu toga LAG-a i tu JLS prijaviti u našoj prijavi?
LAG koji je poslao prijavu na natječaj 19.1.1. Zahtjev za promjenu može zatražiti tek od
stupanja na snagu Odluke o dodjeli sredstava. Ukoliko drugi LAG podnese prijavu s
istom JLS bit će oba odbijeni zbog preklapanja naselja.

Upit br.2.
javljam Vam se s pitanjem za mjeru 19.1. iz Programa ruralnog razvoja.
Pitanje je vezano za potvrde o službenom predstavniku u LAG-u koje moramo priložiti u
prijavi na natječaj, da li moraju biti na memorandumu tvrtke/udruge/OPG-a?
Da.
Vezano za prijavu na natječaj, ukoliko bi proširivali područje LAG-a, da li je dovoljna samo
Odluka Skupštine našeg LAG-a o teritorijalnom proširenju samog LAG-a, ili se ne možemo
prijaviti na natječaj prije nego nam Agencija za plaćanja odobri promjenu i pošalje Aneks
Ugovora, s obzirom da smo korisnik mjere 202 IPARD programa do 19. svibnja 2016.
godine.
Prijavu na natječaj za operaciju 19.1.1.možete podnijeti sa novim podacima neovisno o
odobrenim promjenama za mjeru 202. Što se tiče mjere 202 postupate kao i do sada,
morate prijaviti promjenu i dobiti Aneks Ugovora.

Upit br.3.
Zanima nas do kojeg datuma LAG, koji je akreditiran na 2. IPARD natječaju, može koristiti
sve troškove iz podmjere 1 i podmjere 2 iz Mjere 202, izuzev tekućih troškova (da li do
trenutka prijave na natječaj za podmjeru 19.1. ili do kraja isteka Ugovora za provedbu
mjere 202)?
Također, zanima nas što se sve podrazumijeva u tekuće troškove?
LAG koji ima potpisan IPARD Ugovor ostvaruje potporu iz IPARD programa (i za
podmjeru 1 i podmjeru 2. u okviru mjere 202.) do isteka 2 godine od potpisa IPARD
Ugovora.
Što se tiče potpore u okviru podmjere 19.1. sukladno PRAVILNIKU O PROVEDBI
PODMJERE 19.1. prihvatljive aktivnosti unutar tipa operacije 19.1.1. su:
1. izrada LRS,

2. tekući troškovi.
Sve aktivnosti ne smiju započeti prije dana podnošenja zahtjeva za potporu.
Troškovi za aktivnosti izrade LRS prihvatljivi su od dana podnošenja zahtjeva za
potporu do dana donošenja odluke upravnog (izvršnog) tijela o usvajanju LRS, a
najkasnije nakon isteka razdoblja od šest mjeseci od dana zaprimanja odluke o dodjeli
sredstava (ovo važi za sve LAG-ove i za one koji imaju IPARD ugovor i one koji
nemaju. Važno je razdvojiti troškove za provedbu LRS (koju već imate) u mjeri 202 (te
troškove šaljete u ZZI za IPARD) i troškove vezane za aktivnosti izrade LRS 2014-2020.
(to šaljete uz ZZI za 19.1.)).
Potpora za aktivnosti tekućih troškova može se ostvariti od podnošenja zahtjeva za
potporu do dana zaprimanja odluke o dodjeli sredstava/odluke o odbijanju u Podmjeri
19.2 unutar Mjere 19 LEADER – CLLD, odnosno ne duže od 30. listopada 2016. Izuzev
za korisnike koji su ostvarili potporu iz IPARD programa za koje su tekući troškovi
prihvatljivi tek nakon isteka razdoblja od 2 godine od dana potpisa IPARD ugovora pa
sve do dana zaprimanja odluke o dodjeli sredstava/odluke o odbijanju u Podmjeri 19.2
unutar Mjere 19 LEADER – CLLD, odnosno ne duže od 30. listopada 2016.
Svi prihvatljivi troškovi navedeni su LISTI PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA U SKLOPU
MJERE 19 LEADER- CLLD, PODMJERA 19.1. »PRIPREMNA POMOĆ«, TIP OPERACIJE
19.1.1. »PRIPREMNA POMOĆ« (prilog 1. Natječaja)

Upit br.4.
Poštovani,
da li član Upravnog odbora LAG-a može biti pravna osoba čije je sjedište u Zagrebu, a koje
ima poslovnu jedinicu na području našeg LAG-a.
U Pravilniku za provedbu podmjere 19.1 navedeno je da članovi upravljačke strukture
LAG-a moraju ili biti registrirani ili imati podružnicu unutar područja LAG-a.

Upit br.5.
Molimo Vas uputu o potpisniku Potvrde o službenom predstavniku u LAG-u u slučaju JLS.
Potpisuje li potvrdu gradonačelnik koji je ujedno i predstavnik u LAG-u i osoba ovlaštena za
zastupanje JLS
ili predsjednik Gradskog vijeća koje je i tijelo koje donosi Odluke o pristupanju u LAG.
Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a ukoliko je i u vašim
aktima da predsjednik Gradskog vijeća donosi Odluke o pristupanju u LAG, onda
Potvrdu potpisuje predsjednik gradskog Vijeća.

