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Odobreno 58 milijuna kuna za razvoj 

šumskih područja i modernizaciju    

opreme  

U Ministarstvu poljoprivrede su potpisani 

ugovori iz Mjere 08 – Ulaganja u razvoj 

šumskih područja i poboljšanje održivosti 

šuma, za operaciju 8.5.2. i 8.6.1. Ukupna 

vrijednost odobrenih sredstava za navedene 

operacije iznosi 57.973.273,82 milijuna kuna, a 

projekti će biti financirani novcem Europskog 

poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Za 

operaciju 8.5.2. „Uspostava i uređenje 

poučnih staza, vidikovaca i ostale manje 

infrastrukture“ je odobreno ukupno 20 

projekata u  vrijednosti od 9,1 milijun kuna, 

dok je za operaciju 8.6.1. „Modernizacija 

tehnologija, strojeva, alata i opreme u 

pridobivanju drva i šumskouzgojnim 

radovima“ odobreno 40 projekata u 

vrijednosti od 48,9 milijuna kuna. Ovo je još 

jedan u nizu uspješnih primjera povlačenja 

sredstava iz Programa ruralnog razvoja RH.  

                         

             

              „UČIMO ZAJEDNO“ 

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih 

sredstava za projekt "UČIMO ZAJEDNO III" u 

vrijednosti od  33,5 milijuna kuna, kojim se 

dodjeljuju bespovratna sredstva za rad 

pomoćnika u nastavi koji pružaju potporu 

učenicima s teškoćama u razvoju. 

 

 U narednoj školskoj godini 168 učenika  će 

dobiti adekvatnu potporu u školovanju od 

strane  162 pomoćnika u nastavi/stručno 

komunikacijskih posrednika.
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  Potpisani ugovori o energetskoj obnovi škola  

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štomar 

i župan Blaženko Boban su s ravnateljima pet osnovnih škola 

iz Dicma, Sinja, Postira, Omiša i Vrgorca potpisali ugovore o  

energetskoj obnovi škola na području Splitsko-dalmatinske  

županije, vrijedne 15 milijuna i 754 tisuće kuna. 

 

 

 

    Za 18 dalmatinskih komunalnih poduzeća 

                           71 milijun kuna 

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 

razvoju je potpisala sa predstavnicima komunalnih društava  

iz Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske,  

Zadarske i Šibensko-kninske županije u Splitu 18  

ugovora ukupno vrijednih 71 milijun kuna, koji se  

financiraju iz Programa ruralnog razvoja putem mjere 7.2.1. 

Splitsko-dalmatinska županija je osigurala 25,6 milijuna  

Kuna za osam projekata.  

 

 

 

    

 AKTUALNI NATJEČAJI! 

http://www.apprrr.hr/ 

∙ Objavljena izmjena natječaja za obnovu 

poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog 

potencijala narušenog elementarnim 

nepogodama    

∙ Objavljen novi natječaj za mjeru Promidžba na 

tržištima trećih zemalja  

www.dalmacija.hr/natjecaji   

∙ Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore 

iz Mjere 6. Potpora za osiguranje u 

poljoprivredi, Programa potpore poljoprivredi i 

ruralnom razvoju na području Splitsko-

dalmatinske županije za 2017. 

∙ Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore 

iz Programa potpore osnivanju i razvoju 

obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na 

području Splitsko-dalmatinske županije za 

2017. 

∙ Javni poziv za podnošenje zahtjeva za 

sufinanciranje projekata iz domene lovstva  

∙ Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore 

za Mjeru 1. Okrupnjavanje poljoprivrednog 

posjeda i uređenje poljoprivrednog zemljišta za 

2017. 

∙ Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore 

za Mjeru 2. Primjena stajskog gnojiva i 

provedba nitratne direktive za 2017. 

∙ Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore 

za Mjeru 3. Posebne mjere pomoći za sektor 

stočarstva za 2017.  

∙ Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore 

iz Mjere 9., Podmjera 9.1. Programa potpore 

poljoprivredi i ruralnom razvoju na području za 

2017.  

http://www.apprrr.hr/
http://www.dalmacija.hr/natjecaji


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ova publikacija izrađena je uz pomoć Europske komisije. Sadržaj ove publikacije isključiva je 

odgovornost autora i ni na koji način ne odražava službeni stav Europske komisije.“  

EDIC 

Domovinskog rata 2, 21000 Split  

pon – pet (08:00-12:00) 

http://www.edicsplit.eu/o-nama 

info@edicsplit.eu  

+385 21 400 061 

 

                                                                                                      Sufinancirala Europska Unija                                                                        

 

 

  

NOVOSTI IZ EUROPSKE UNIJE! 

∙ Aktualna su dva pilot projekta tj. Prilagođena potpora za regije koje se suočavaju s 

industrijskom tranzicijom i Međuregionalna partnerstva za razvoj konkurentnih europskih 

lanaca vrijednosti čiji je cilj pružanje daljnje pomoći europskim regijama u ulaganja u 

njihova područja konkurentnosti kako bi se osigurali inovacije, otpornost i rast potrebni za 

svladavanje globalizacije.  

∙ Europska komisija ažurira europska pravila o putnicima u željezničkom prometu kako bi 

im se pružila bolja zaštita u slučaju kašnjenja, otkazivanja ili diskriminacije  

∙ Iako je ostvaren je napredak u području kibersigurnosti posljednjih godina, Komisija i 

dalje ističe da Europu treba dodatno zaštititi od kibernapada nizom instrumenata i mjera, 

s naglaskom na Agenciju EU za kibersigurnost  

∙ Prva grupa volontera iz Europskih snaga solidarnosti se odvažila otići u talijansku Norciju, 

u želji da pomognu u obnovi toga grada kojeg su uništili razorni potresi prošle godine  
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