
 

Rad LAG-a  sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za poljoprivredni razvoj,
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PREDMET: Radni sastanak u svrhu izrade LRS

- poziv 

 

Poštovani,  

 

pozivamo Vas na radni sastanak u svrhu prikupljanja projektnih prijedloga (ideja) i percepcije stanja u 

Općini.  Projektni prijedlozi služit će za određivanje prioriteta i definiranje zajedničkog plana razvoja 

područja. Sve projektne ideje koje budu u skladu sa definiranim prioritetima moći će se prijavljivati na 

natječaje LAG-a “Slavonska Ravnica“ koji će dodjeljiva

Raspisivanje natječaja očekuje se u drugoj polovici 2016. godine.

 

Sastanak će se održati dana 08

u 10:30sati. 

Tema sastanka je ''Procjena potreba, problema i potencijala na području Općine 

LRS 2014. - 2020.'' 

Pozivamo lokalno stanovništvo s Općine 

 

 

 

 

 S poštovanjem,   

Predsjednica 

LAG-a „Slavonska Ravnica“ 

 

 

a  sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za poljoprivredni razvoj,

Podmjera 19.1. „Pripremna pomoć“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz 

razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.,Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

                                                                                                                          Trg dr. Franje Tuđmana 1

 

                                                                                   Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima   

-SVIMA

PREDMET: Radni sastanak u svrhu izrade LRS-a 

ozivamo Vas na radni sastanak u svrhu prikupljanja projektnih prijedloga (ideja) i percepcije stanja u 

Projektni prijedlozi služit će za određivanje prioriteta i definiranje zajedničkog plana razvoja 

područja. Sve projektne ideje koje budu u skladu sa definiranim prioritetima moći će se prijavljivati na 

a “Slavonska Ravnica“ koji će dodjeljivati sredstva za njihovo sufinanciranje. 

Raspisivanje natječaja očekuje se u drugoj polovici 2016. godine. 

08. ožujka 2016. godine u prostorijama Općine Vrpolje

Tema sastanka je ''Procjena potreba, problema i potencijala na području Općine Vrpolje

Pozivamo lokalno stanovništvo s Općine Vrpoljeda se uključe u razvoj zajednice. 

 Ružica Vukovac, dipl.iur.

a  sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za poljoprivredni razvoj, 

CLLD“ iz  

Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH 

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja 

Trg dr. Franje Tuđmana 1, 

kim poljoprivrednim gospodarstvima    

SVIMA-                         

ozivamo Vas na radni sastanak u svrhu prikupljanja projektnih prijedloga (ideja) i percepcije stanja u 

Projektni prijedlozi služit će za određivanje prioriteta i definiranje zajedničkog plana razvoja 

područja. Sve projektne ideje koje budu u skladu sa definiranim prioritetima moći će se prijavljivati na 

ti sredstva za njihovo sufinanciranje. 

Vrpolje, s početkom 

Vrpolje u svrhu izrade 

Ružica Vukovac, dipl.iur. 

 


