ODRŽIVI RAZVOJ ZA POLJOPRIVREDNIKE – PREZENTACIJA NATJEČAJA IZ PODRUČJA ODRŽIVOG
RAZVOJA
Povodom obilježavanja Europskog tjedna održivog razvoja, a u sklopu manifestacije „Mjesec
poduzetništva u Poreču“ koji se održava u listopadu, održat će se prezentacija natječaja za
poljoprivrednike iz područja održivog razvoja. Prezentacija će se održati u četvrtak 01.10. s početkom
u 17 sati u Domu obrtnika u Poreču.
Prezentacija će biti usmjerena na otvorene natječaje iz Mjere 4. – ulaganje u fizičku imovinu i 8. Ulaganje u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma:







Operacija 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja
štetnog utjecaja na okoliš (Moguće je ostvariti od 5.000 € do 1.000.000 € bespovratnih
sredstava s intenzitetom potpore do 95%);
Operacija 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije (Moguće je ostvariti od 5.000 € do
1.000.000 € s intenzitetom potpore do 90%);
Operacija 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije (Moguće je ostvariti od 10.000 € do
1.000.000 € s intenzitetom potpore od 50%);
Operacija 4.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša (Moguće je ostvariti od
600 € do 150.000 € s intenzitetom potpore do 100%);
Podmjera 8.5. Potpora za ulaganje u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih
ekosustava.

Prezentaciju će održati tvrtka Key consulting d.o.o., konzultantska tvrtka specijalizirana za savjetovanje
u području europskih fondova i nacionalnih potpora, poslovnog savjetovanja, planiranja i upravljanja
te savjetovanja u svezi s financiranjem.
Prezentacija je namijenjena svima zainteresiranima, a posebice obiteljskim poljoprivrednim
gospodarstvima, obrtima registriranima za poljoprivrednu djelatnost, trgovačkim društvima za
poljoprivrednu djelatnost, fizičkim i pravnim osobama upisanim u Upisnik poljoprivrednika. Prilikom
održavanja prezentacije vodit će se računa o poštivanju uputa za zaštitu zdravlja sudionika.
Organizator prezentacije je Poduzetnički inkubator Poreč koji se uključio u međunarodnu inicijativu
obilježavanja Europskog tjedna održivog razvoja (ETOR). Ovogodišnji ETOR ponovno se fokusira na
događaje i aktivnosti povezane s Globalnim ciljevima održivog razvoja (GCOR) u svrhu promoviranja i
bolje vidljivosti. Također, inicijativa pruža platformu svima u Hrvatskoj koji već rade na promociji i
provedbi ciljeva, ali i svima ostalima koji žele postati aktivniji i živjeti održiviji život.

