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Natječaj za provedbu tipa operacije 

6.1.1. „Potpora mladim 

poljoprivrednicima“ 

Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici 

koji u trenutku podnošenja zahtjeva za 

potporu imaju navršenih 18 godina, a manje 

od navršenih 41 godinu i koji podnose 

poslovni plan za poljoprivredno gospodarstvo 

ekonomske veličine od 8.000 do 49.999 eura. 

Potpora iznosi do 100% vrijednosti ukupnih 

prihvatljivih troškova, 376.840,00 kuna po 

korisniku. Zahtjevi za potporu mogu se 

podnositi do 24. veljače 2017., a kao preduvjet 

za sudjelovanje u natječaju korisnici moraju 

biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u 
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ruralnom razvoju i ribarstvu. Detalje 

možete pronaći na linku 

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/13
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Komisija pokreće Europske snage 

solidarnosti 

Europska komisija ovaj mjesec pokreće 

Europske snage solidarnosti. Riječ je o prvoj 

realizaciji prioriteta djelovanja utvrđenih u 

Planu iz Bratislave. Sada se mladi od 18 do 30 

godina mogu prijaviti za nove prilike da znatno 

doprinesu društvu diljem EU-a te da na 

početku karijere steknu vrijedno iskustvo i 

korisne vještine. Komisija predstavlja i niz 

mjera za poticanje zapošljavanja mladih, 

poboljšanje i modernizaciju obrazovanja, veće 

ulaganje u vještine mladih te bolje mogućnosti 

učenja i studija u inozemstvu. Ovo je prvi put 

da se na razini EU-a okupljaju različite 

aktivnosti s jedinstvenim ciljem: poboljšati 

mogućnosti za mlade. (www.edicsplit.eu) 

Malta u siječnju preuzima 

šestomjesečno predsjedanje 

Europskom unijom 

Države članice EU-a izmjenjuju se kao 

predsjedateljice Vijeća svakih šest mjeseci. Za 

vrijeme tog šestomjesečnog razdoblja 

predsjedništvo predsjeda sastancima na svim 

razinama u Vijeću i tako pomaže osigurati 

kontinuitet rada EU-a u Vijeću. 

Dok predsjedaju Vijećem, države članice blisko 

surađuju u tročlanim skupinama poznatima 

pod nazivom „trio”. Taj je sustav uveden 

Ugovorom iz Lisabona iz 2009. Trio određuje 

dugoročne ciljeve i priprema zajednički 

program utvrđujući teme i glavna pitanja koja 

će Vijeće rješavati u razdoblju od 18 mjeseci. 

Na temelju tog programa sve tri zemlje 

pripremaju svoje detaljne šestomjesečne 

programe. 

Od siječnja trio će činiti predsjedništva 

Nizozemske, Slovačke i Malte. 

Prioriteti malteškog predsjedništva vođeni su 

ciljem vraćanja povjerenja u EU, potrebom za 

dijalogom i promišljanjem o budućnosti EU-a, 

kao i relevantnim pitanjima u pogledu 

migracija, sigurnosti i gospodarstva. 

Predsjedništvo će se u narednih šest mjeseci 

usredotočiti na šest ključnih područja: 

migracije, jedinstveno tržište, sigurnost, 

socijalnu uključenost, europsko susjedstvo i 

pomorski sektor.) 

(www.edicsplit.eu) 
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