
Na temelju dlanka 33. Statuta udruge Lokalna akcijska grupa,,Laura", Upravni odbor Lokalne
akcijske grupe,,Laura" na svojoj 41. sjednici odrZanoj dana21. kolovoza 2019. godine donosi

ODLI]KI]

o 2. izmjeni LAG natjelaja za provedbu Mjere 8 ,,Ulaganja u pokretanje, poboljlanje
ili Sirenje lokalnih temeljnih usluga", referentna oznaka: 2874100

tlanak l.

Upravni odbor LAG-a LAURA na temelju dlanka 29. Stavak 10. Pravilnika o provedbi

podmjere 19.2. ,.Provedba operacija unutar CLLD strategije", podmjere 19.3. ,,Priprema i

provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i podmjere 19.4.,,Tekudi tro5kovi i animacija" unutar

mjere l9,,Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD - lokalni razvoja

pod vodstvom zajednice" iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. (NN 96/2017) u svezi

sa dlankom 10. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2.

.,Provedba operacija unutar CLLD st ategije", podmjere 19.3. ,.Priprema i provedba aktivnosti

suradnje LAG-a" i podmjere 19.4. ,,Teku6i tro5kovi i animacija" unutar mjere 19..Potpora

lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD - lokalni razvoja pod vodstvom

zajednice" iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. (NN 53/201 8) donosi Odluku o

izmjeni LAG natjedaja za provedbu Mjere 8,,Ulaganja u poketanie, poboljSanje ili Sirenje

lokalnih temeljnih usluga", referentna ozn aka: 287 4 1 00.

ilanak 2.

Tekst LAG natjedaja za provedbu Mjere 8 ,,Ulaganja u pokretanje, pobolj5anje ili Sirenje

lokalnih temeljnih usluga" u poglavlju I .l . ,,Predmet, svrha i raspoloZiva sredstva Natjedaja"

dio iz teksta: ,,RaspoloZiva sredstva: 2.768.426,68 HRK* se mijenja i sada glasi:

..Raspoloiiva sredstva: 6.160.738,88 HRK". Tekst na prvoj stranici ,,Datum:20.02.2019"
mijenja se i glasi ,,Datum:21 .08.201 9".

ilanak 3.

Ostali dijelovi LAG natjedaja za provedbu Mjere 8,,Ulaganja u pokretanje, pobolj Sanje ili
Sirenje lokalnih temeljnih usluga" ostaju nepromijenjeni.

Clanak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom dono5enja.

Predsjednik ravno bora
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