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FLAG NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE PROJEKTIMA U OKVIRU MJERE          

B.1.2. TUNERE IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU                  
2014.- 2020. FLAG-a TUNERA 

 
 
 

Pitanja potencijalnih prijavitelja 
 
 
 

1. Točkom 8. Natječaja „Iznos i udio javne potpore“ navedena su ukupno raspoloživa 
sredstva javne potpore za sufinanciranje mjere B.1.2. Tunere u iznosu od 1.358.460,00 
kuna no nije naveden najniži iznos javne potpore po korisniku/ projektu. 

 
ODGOVOR: 
 
Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje mjere B.1.2. na ovom FLAG 
natječaju iznose: 1.358.460,00 kn, te nije propisan najniži iznos javne potpore po 
korisniku/projektu niti najviši iznos javne potpore po korisniku/projektu. 
 
 
 
 

2. Točkom 6. c) Natječaja „ Uvjeti prihvatljivosti aktivnosti/ projekta utvrđeno je da se 
projekt mora odnositi na lokacije na kojima su se tunere nalazile u povijesti ili se 
trenutno nalaze,  sukladno Prilogu IX. Lokacije stajaćih tunera. S obzirom da navedenim 
Prilogom IX. nisu utvrđene sve lokacije na kojima su se nalazile tunere, a isto se može 
dokazati povijesnim fotografijama i zapisima, molimo pojašnjenje da li je ulaganje u 
rekonstrukciju tunere na lokaciji koja nije navedena u Prilogu IX. Natječaja     
prihvatljivo. 

 
ODGOVOR: 
 
Spomenuti Prilog IX. FLAG natječaja za Mjeru B.1.2. Tunere, te Prilog 5. LRSR LAGUR-a Tunera, 
izrađeni su temeljem podataka Muzeja Grada Crikvenice. Popis "Lokacije stajaćih tunera" nije 
isključiva lista, te je moguće, uz Zahtjev za potporu, priložiti odgovarajuću dokumentaciju o 
ostalim povijesnim lokacijama unutar ribarstvenog područja. 
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3. Nastavno na Popis tunera koji ste objavili uz Natječaj molim Vas za detaljniju 
informaciju o lokaciji tunere u Povilama (koordinate, opisno, adresa ili sl). 
Također, s obzirom na uvjete iz točke 6. Natječaja koji navodi da se projekt mora 
odnositi na lokaciju iz Priloga IX. molim informaciju je li moguće prijaviti postavljanje 
tunere na lokaciji koja nije na popisu te ukoliko je moguće - kako formalno zadovoljiti 
prethodno navedeni uvjet?  Može li se stoga Prilog IX. tumačiti kao da su na području 
naselja Povile prihvatljiva ulaganja u dvije tunere na dvije različite lokacije? 

 
ODGOVOR: 
 
Spomenuti Prilog IX. FLAG natječaja za Mjeru B.1.2. Tunere, te Prilog 5. LRSR LAGUR-a Tunera, 
izrađeni su temeljem podataka Muzeja Grada Crikvenice, a prema popisu koji smo Vam 
proslijedili. Popis "Lokacije stajaćih tunera" nije isključiva lista, te je moguće, uz Zahtjev za 
potporu, priložiti odgovarajuću dokumentaciju o ostalim povijesnim lokacijama unutar 
ribarstvenog područja. 
 
 
 


