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LOKALNA AKCIJSKA GRUPA SJEVERNA BILOGORA OBJAVLJUJE: 
 

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU RJEŠENJA SUVENIRA ZA PODRUČJE LAG-a 
SJEVERNA BILOGORA 

 
Cilj Javnog poziva je poticanje proizvodnje novih prepoznatljivih suvenira koji u sebi sadrže 

karakteristike i osobitosti područja LAG-a Sjeverna Bilogora te poticanje njihova prometa povezujući 

zajednički interes promocije LAG-a Sjeverna Bilogora s općim interesima gospodarstva, turizma i 

tradicijskog kulturnog identiteta. 

Područje LAG-a obuhvaća: Općinu Kapela, Općinu Nova Rača, Općinu Rovišće, Općinu Severin, 
Općinu Šandrovac, Općinu Velika Pisanica, Općinu Veliki Grđevac, Općinu Veliko Trojstvo i Općinu 
Zrinski Topolovac. 

 
Uvjeti natječaja 

 
1. Pravo podnošenja prijave imaju svi registrirani poduzetnici, OPG-ovi, kućne radinosti, obrtnici, 

udruge, zadruge i slobodni umjetnici hrvatskog državljanstva. 

2. Predloženi suveniri mogu biti materijalni predmeti, obrtnički proizvodi, rukotvorine, blagdanski 
simboli, tiskovine, multimedija te  eno i gastro proizvodi.  Materijal za izradu suvenira nije propisan, 
a autori imaju slobodu izražavanja. 

3. Ponuđeni proizvodi moraju ispunjavati  sljedeće kriterije: 

• prepoznatljivost podrijetla suvenira s elementima kulturne, povijesne i prirodne baštine koja 
nužno mora biti povezana s područjem LAG-a Sjeverna Bilogora 

• originalnost i kvalitetu izrade 
• praktičnost i mogućnost proizvodnje dostatne količine raspoložive za prodaju 

 
4. Na javni poziv potrebno je dostaviti originalni primjerak suvenira i ispunjeni obrazac ‘Prijavnica 

za prijavu rješenja suvenira za područje LAG-a Sjeverna Bilogora“ 

5. Svaki autor može sudjelovati s više radova. 

6. Sudionici javnog poziva svojim sudjelovanjem pristaju da Lokalna akcijska grupa Sjeverna 
Bilogora izabrane originalne suvenire koristi za potrebe promocije područja LAG-a Sjeverna 
Bilogora, a autori se odriču prava na autorske naknade. 

7. Natječaj  je otvoren od 2 5 . r u j n a  2 0 1 9.  g o d i n e  d o 1 5 .  s tu d e n og  20 1 9 .  
g o d i n e .  Radovi s prijavnicom dostavljaju se u ured Lokalne akcijske grupe Sjeverna 
Bilogora, Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo. 

8. Odluku o odabranim originalnim suvenirima s područja LAG-a Sjeverna Bilogora donijet će 
stručno povjerenstvo LAG-a Sjeverna Bilogora (osobe imenovane od strane Upravnog odbora 
LAG-a Sjeverna Bilogora) . 

9. LAG Sjeverna Bilogora dodijelit će odabranim suvenirima Potvrdu o proizvodu kao originalnom 
suveniru s područja LAG-a Sjeverna Bilogora. LAG Sjeverna Bilogora izradit će promotivni 
materijal o originalnim suvenirima s područja LAG-a Sjeverna Bilogora . 

10. Dodatne informacije možete dobiti na e-mail: lag.sjeverna.bilogora@gmail.com ili pozivom na 
broj: 099/325-9442. 
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