
POZIV  
 

LAG Gorski kotar poziva Vas na 
 

Informativnu radionicu „EU fondovi – mogućnosti ulaganja“ 
 Neprestano slušate o EU fondovima? Imate dobru ideju, želite pokrenuti nešto u Gorskom kotaru, 
a ne znate otkud krenuti i kome se obratiti? Ovo je prilika da iz prve ruke doznate sve potrebne 
informacije o sustavu EU financiranja u ruralnim područjimaHrvatske, posebno u Gorskom kotaru. 

 Saznat ćete što je LEADERpristup i koja je točno uloga LAG-a Gorski kotaru razvoju ruralnog 
prostora Gorskog kotara, jer upravo na načelima LEADER-a provodit će se Program ruralnog razvoja 
2014. – 2020. koji nudi mogućnosti financiranja raznih projekata i ne odnosi se samo na poljoprivredu.  

 Ruralni razvoj je i ako se u nekoj općini napravi vrtići dječje igralište,  Centar za mlade i Dom za 
starije,  urede Crkve, parkovi, sportski centri, kupališta, ribogojilišta, društveni i vatrogasni domovi,  
izgradi cesta, kanalizacija, lovački i planinarski dom, potakne malo poduzetništvo.  

 Iskustvo je pokazalo da LEADER pristup može dovesti do stvarne promjene u životu ljudi iz ruralnih 
krajevajer omogućuje isticanje posebnosti svakog kraja i individualno rješavanje problema u ruralnim 
zajednicama kao što je naš Gorski kotar.Pozivamo Vas stoga da nam se pridružite u što većem broju jer 
je cijelo područje Gorskog kotara ruralno područje, a mogućnosti financiranja za Gorski 
kotarraznovrsne.  

 RASPORED ODRŽAVANJA RADIONICA: 
 

 10. srpnja 2014.  12:00  Ravna Gora  SPC Goranka 

 10. srpnja 2014.  18:00  Mrkopalj  DVDMrkopalj 

 11. srpnja 2014.  12:00  Delnice   Velika vijećnica 

 11. srpnja 2014.  18:00  Lokve   Općinska vijećnica 

 12. srpnja 2014.  10:00  Vrbovsko  Gradska vijećnica 

 14. srpnja 2014.  12:00  Fužine   Vijećnica Općine 

 14. srpnja 2014.  18:00  Tršće   Dom kulture 

 15. srpnja 2014.  12:00  Brod Moravice  Čitaonica 

 15. srpnja 2014.  18:00  Skrad   Dom kulture 

 

 Predavač: Tatjana MalečićPezelj  Vrijeme trajanja radionice: 2,5 sata 

 

Živite u Gorskom kotaru, imate ideju, a ne znate kamo krenuti – Informativna radionica „EU 
fondovi – mogućnosti ulaganja“ reći će Vam gdje i kamo! 
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