
 

 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA PRIGORJE -ZAGORJE 
(LAG PRIZAG) 

  

42220 Novi Marof, Antuna Mihanovića 3 
mob. 098/9823-407 
IBAN: HR2423600001102125772 
OIB: 19212455529  

 

 

Na temelju članka 25. Statuta Lokalne akcijske grupe „Prigorje - Zagorje“ Upravni odbor LAG-a 

Prigorje - Zagorje, na 11. sjednici održanoj 22. 03.2019. donio je 

 

O D L U K U 

o izmjeni LAG natječaja za T.O. 2.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih 

temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, ostalu 

povezanu infrastrukturu te turističku infrastrukturu 

 

Točka 1. 

U tekstu natječaja u točki 1.3. ispod teksta „Najviša ukupna vrijednost sufinanciranja po projektu 

putem ovog natječaja iznosi 54.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti“ dodaje se novi tekst koji glasi: 

„S ciljem ravnomjerne raspodjele sredstava na područje LAG-a, najviši ukupni iznos za 

projekte po jednoj jedinici lokalne samouprave iznosi 54.000 € u kunskoj protuvrijednosti. 

Ukoliko će biti dva projekta s područja jedne jedinice lokalne samouprave, sredstva javne 

potpore mogu ostvariti oba projekta ali do ukupnog iznosa od 54.000 € u kunskoj 

protuvrijednosti. „ 

Ispod teksta „Izračun se temelji na podacima navedenim u poglavlju 9. Priloga uz suglasnost 

predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za provedbu ulaganja (Prilog III. ovog Natječaja)“ 

dodaje se novi tekst koji glasi: 

„Ukoliko će biti dva projekata s područja jedne jedinice lokalne samouprave, intenzitet potpore 

može biti manji od 100 % (54.000 €) sredstva javne potpore (po projektu), odnosno 

sufinanciranje će ostvariti oba projekta, a prednost pri dodjeli sredstava i postotku 

sufinanciranja će imati projekt sa većim brojem bodova sve do ukupnog iznosa od 54.000 € po 

jedinici lokalne samouprave. 

PRIMJER I. ukoliko projekt koji ima najveći broj bodova iz jedne jedinice lokalne samouprave, 

a projekt je vrijednosti 54.000 € ili veće tada javnu potporu ostvaruje samo taj projekt. 

PRIMJER II. ukoliko projekt koji ima najveći broj bodova iz jedne jedinice lokalne samouprave 

ima vrijednost 40.000 €, projekt ostvaruje potporu u punom iznosu, a razliku do 54.000 € 

ostvaruje drugi rangirani projekt.“ 

Točka 2. 

Kranji rok  za dostavu prijava projekata ostaje 01. travnja 2019. 

Okvirni rok za objavu rezultata natječaja je 1. kolovoz 2019. 



Točka 3. 

Izmjene natječaja iz točke 1. i 2. ove Odluke će biti objavljeni na web stranicama LAG-a PRIZAG 

www.lag-prizag.hr. 

 

Točka 4. 

Tekst natječaja iz točke 1. ove Odluke zajedno sa obrascima za prijavu A i B te prilozima I-X se 

nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 

 

Točka 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Broj: 12/03/2019 

Novi Marof, 22. 03. 2019. 

                                                                                  PREDSJEDNICA: 

                                                                                   Nevenka Benjak 


