
LOKALNA AKCIJSKA GRUPA LIKA OBJAVILA DVA NOVA LAG NATJEČAJA U VRIJEDNOSTI 4,6 

MILIJUNA KUNA 

 

Lokalna akcijska grupa Lika objavila je danas, dana 10. svibnja 2022. godine dva LAG Natječaja iz 

Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020 i to za provedbu mjere 7.4.1. 

„Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 

uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ i provedbu mjere 

6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ za korisnike s područja LAG-a LIKA (Brinje, Donji Lapac, 

Gospić, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Rakovica, Senj, Udbina, Vrhovine).  

 

Iz alokacije za prijelazno razdoblje za 2021. – 2022. godinu LAG LIKA je osigurao ukupno 1.582.194,64 

HRK za korisnike mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih 

usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 

infrastrukturu“ i 3.056.840,00 HRK za mlade poljoprivrednike s prebivalištem na području LAG-a LIKA.  

I u prijelaznom razdoblju Lokalna akcijska grupa Lika nastavlja s potporama za ulaganje u ruralno 

stanovništvo, a osobito mlade s ciljem ruralnog razvoja i stvaranje prepoznatljivog područja ugodnog 

za život i rad, usklađenog i održivog gospodarskog, okolišnog i društveno-socijalnog razvoja, 

temeljenog na tradicijskim vrijednostima, prirodnoj i kulturnoj baštini. 

 

Svi zainteresirani prijavitelji cijeli tekst LAG Natječaja kao i natječajnu dokumentaciju za pojedine 

mjere mogu preuzeti na web stranici LAG-a LIKA putem sljedećih poveznica: 

➢ LAG NATJEČAJ ZA MJERU 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih 

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

povezanu infrastrukturu“: https://lag-lika.hr/news/lag-natjecaj-za-provedbu-mjere-7-4-1-

ulaganja-u-pokretanje-poboljsanje-ili-prosirenje-lokalnih-temeljnih-usluga-za-ruralno-

stanovnistvo-ukljucujuci-slobodno-vrijeme-i-kulturne-aktivnosti-t-2/  

 

➢ LAG NATJEČAJ ZA MJERU 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“: https://lag-

lika.hr/news/lag-natjecaj-za-provedbu-mjere-6-1-1-potpora-mladim-poljoprivrednicima-2/  

LAG LIKA poziva sve zainteresirane prijavitelje na informativne radionice „Predstavljanje LAG natječaja 

iz Mjere 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ koje će se održati u sljedećim terminima: 

 

• 18. svibnja 2022. u 10:00 sati – KIC „Napredak“ Gračac, Ulica Nikole Tesle 37 

• 19. svibnja 2022. u 10:00 sati – Općinska vijećnica, Korenica, Trg Svetog Jurja 6 

• 20. svibnja 2022. u 10:30 sati – KIC Gospić, Budačka 12 

 

Informativna radionica „Predstavljanje LAG natječaja iz Mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, 

poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno 

vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ održat će se u Gospiću u sljedećem terminu: 

 

• 27. svibnja 2022. u 11:00 sati – KIC Gospić, Budačka 12 
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