
1.  Predmet natječaja:
dodjela županijskih pokroviteljstava, novčanih donacija i pomoći u pro-
vođenju projekata iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka, ribarstva i 
lovstva u Zagrebačkoj županiji koji su obavljeni ili će biti obavljeni u 2011. 
godini (u daljnjem tekstu - donacije i pomoći).
2.  Opći uvjeti za dodjelu donacija i pomoći:
korisnici županijskih pokroviteljstava i novčanih donacija iz točke I. ovog 
natječaja jesu udruge poljoprivrednih proizvođača, uzgajivača riba, pro-
izvođača tradicionalnih proizvoda i strojnih prstenova koje su upisane u 
Registar udruga Republike Hrvatske, djeluju na području Zagrebačke žu-
panije, a koje su na području Zagrebačke županije nositelji/organizatori 
ili suorganizatori provedbe projekata iz točke I. ovog natječaja, a iznimno 
i izvan Zagrebačke županije ako provode projekte iz točke I. 1. i  projekt 
iz točke I. 4./4.8. ove odluke, a ispunjavaju i druge uvjete propisane odlu-
kom. Korisnici donacija za organizaciju ocjenjivanja vina dužni su pošto-
vati odredbe članka 11. stavka 1. Pravilnika ocjenjivanja vina u Zagrebač-
koj županiji (Glasnik Zagrebačke županije broj 7/09).
Korisnici donacija za krajobrazno uređenje jezera su udruge ovlašteni-
ci ribolovnog prava za ribolovno područje ili ribolovnu zonu na području 
Zagrebačke županije, imaju sjedište na području Zagrebačke županije, 
organiziraju najmanje 50 članova-ribolovaca, imaju ribolovno pravo na 
ribolovno područje-jezero površine od 10 do 50 ha, djeluju na području 
intenzivnog sportskog ribolova, poribljavaju jezero, imaju izrađen idejni 
projekt za održavanje/krajobrazno uređenje jezera, a ispunjavaju i druge 
uvjete propisane  odlukom.                    
Korisnici županijskih pokroviteljstava i novčanih donacija iz točke II. ovog 
natječaja jesu poljoprivredne zadruge koje su upisane u Upisnik poljopri-
vrednih gospodarstava u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj župani-
ji, imaju sjedište na području Zagrebačke županije, zadruge su nositelji/
organizatori provedbe projekata točke II. ovog natječaja, a ispunjavaju i 
druge uvjete propisane odlukom.
Korisnici županijskih pokroviteljstava i novčanih pomoći iz točke III. ovog 
natječaja jesu gradovi i općine sa područja Zagrebačke županije, koji su 
na području Zagrebačke županije organizatori i suorganizatori provedbe 
projekata iz točke III. ovog natječaja, a ispunjavaju i druge uvjete propi-
sane  odlukom.
Korisnici županijskih pokroviteljstava, novčanih donacija i novčanih po-
moći iz moraju imati podmirene sve obveze prema Republici Hrvatskoj 
i Zagrebačkoj županiji.

I.  DONACIJE UDRUGAMA
1.  EDUKACIJA I PREZENTACIJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA
1.1.  Predavanja, okrugli stolovi, savjetovanja, radionice, organizacija 
ocjenjivanja, organizacija zajedničkog nastupa na tržištu (najam prosto-
ra, oprema prodajnog mjesta, promidžba proizvoda), tečajevi i seminari iz 
organizacije i upravljanja, marketinga, ekološke i integrirane poljoprivre-
de, ruralnog razvitka, seoskog turizma, uvođenje novih tehnologija i novih 
proizvodnji, prilagođavanje EU (upoznavanje s EU propisima i korištenje 
pretpristupnih fondova), prezentacija udruge u zemlji i/ili inozemstvu.
2.  POBOLJŠANJE KAKVOĆE  PROIZVODA, UVOĐENJE NOVIH TEHNO- 
 LOGIJA, UVOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA
2.1. Pokretanje i provođenje projekta kojega je cilj povećanje proizvodnje 
i kakvoće mlijeka u Zagrebačkoj županiji
2.2. Poboljšanje kakvoće proizvodnje meda  u Zagrebačkoj županiji
2.3. Poboljšanje kakvoće turističkog proizvoda na ruralnom prostoru Za-
grebačke županije
3.  RAZVOJ RIBOLOVA 
3.1. Krajobrazno uređenje jezera
4.  GOSPODARSKE MANIFESTACIJE I PROMOCIJE
4.1. Dani lovstva Zagrebačke županije
4.2. Županijsko natjecanje u lovnom streljaštvu i kinologiji
4.3. Županijsko natjecanje u športskom ribolovu
4.4. Županijsko natjecanje u oranju
4.5. Županijska sarmijada
4.6. Županijska izložba malih životinja (s ocjenjivanjem)
4.7. Izbor vinske kraljice Zagrebačke županije 
4.8. Izbor najuzornije hrvatske seoske žene
4.9. Otvaranje prve boce Kraljevine Zeline - marke vina Zagrebačke žu-
panije
4.10. Promocija mladog vina Portugisca Plešivica - marke vina Zagre-
bačke županije
4.11. Samoborska salamijada
4.12. Županijsko ocjenjivanje jabuka
4.13. Županijska izložba meda s ocjenjivanjem

II.  DONACIJE ZADRUGAMA
1.  POBOLJŠANJE KAKVOĆE  PROIZVODA, UVOĐENJE NOVIH TEHNO- 
 LOGIJA
1.1. Pokretanje i provođenje projekta kojega je cilj uvođenje novih tehno-
logija i proizvodnji u voćarstvu u Zagrebačkoj županiji
1.2. Pokretanje i provođenje projekta kojega je cilj uvođenje novih tehno-
logija u proizvodnji i preradi ljekovitog bilja u Zagrebačkoj županiji

III.  POMOĆI GRADOVIMA I OPĆINAMA
1.  GOSPODARSKE MANIFESTACIJE I PROMOCIJE
1.1. Državna izložba hrvatskih autohtonih pasmina konja i konjskih za-
prega 
1.2. Izložba vina kontinentalne Hrvatske
1.3. Županijska izložba rakija 
1.4. Županijska izložba cvijeća
1.5. Županijska bučijada
1.6. Županijska izložba slastica
1.7. Županijska izložba stoke
Najviši ukupni godišnji iznos županijske novčane donacije i pomoći za te-
kuću godinu koju jedan korisnik može ostvariti  iznosi  100.000,00 kuna.
Najviši iznos pojedinačne novčane donacije za tekuću godinu po jed-
nom korisniku iznosi: (a) iz točke I.1./1.1. ovog natječaja 10.000,00 kuna, 
(b) iz točke: I.2./2.1. i 2.3. ovog natječaja 60.000,00 kuna, (c) iz točke: 
I.2./2.2. ovog natječaja 4.000,00 kuna, (d) iz točke: I.3./3.1. ovog natječa-
ja 100.000,00 kuna, (e) iz točke: I.4./4.1. ovog natječaja 45.000,00 kuna, 
(f) iz točke: I.4./4.2. i 4.3. ovog natječaja 25.000,00 kuna, (g) iz točke: 
I.4./4.4., 4.7., 4.8., 4.9. i 4.10. ovog natječaja 15.000,00 kuna, (h) iz toč-
ke: I.4./4.5., 4.11. i 4.13. ovog natječaja 20.000,00 kuna, (i) ) iz članka 2. 
točke: I.4./4.6. i 4.12. ovog natječaja 10.000,00 kuna.
Najviši iznos pojedinačne novčane pomoći za tekuću godinu po jed-
nom korisniku iznosi:
(a) iz točke: III.1./1.1., 1.2. i 1.7. ovog natječaja 35.000,00 kuna, (b) iz toč-
ke: III.1/1.3. i 1.4. ovog natječaja 20.000,00 kuna i (c) iz točke: III.1/1.5. i 
1.6. ovog natječaja 15.000,00 kuna. 
Pojedina županijska pokroviteljstva, novčane donacije i pomoći korisni-
cima se dodjeljuju jednokratno osim novčanih donacija iz točke I.2., I.3. 
i II.1. ovog natječaja, gdje se prava i obveze korisnika novčanih donacija 
utvrđuju ugovorom. 
Odobrena novčana sredstva korisnik je dužan koristiti u skladu s važećim 
zakonskim propisima i odlukom.
3. Kriteriji za dodjelu donacija i pomoći:
1. Stupanj osiguranosti potrebne infrastrukture (organizacijske, komunal-
ne, prometne, turističke..)
2. Stupanj osiguranosti potrebnih financijskih sredstava
3. Kvaliteta organizacijskog i financijskog plana projekta
4. Nastavak odnosno završetak započetog projekta
5. Za udruge podrška i uključenost u provedbu projekta jedinica lokalne 
samouprave, općine ili grada 
6. Za gradove i općine podrška i uključenost u provedbu projekta najma-
nje jedne udruge koja djeluje na području tog grada ili općine.
7. Podrška i uključenost drugih u provedbu projekta (države, područne 
samouprave, komore, udruga, pravnih ili fizičkih osoba)
8. Uključenost u provedbu projekta Hrvatske poljoprivredne komore, Po-
dručnog odjela Zagrebačke županije
9. Dosadašnji rad na takvim i sličnim projektima
10. Broj fizičkih i pravnih osoba uključenih u projekt
11. Koristi od projekta
12. Sjedište udruge i zadruge u Zagrebačkoj županiji
13. Rad udruge i zadruge u skladu sa zakonom, djelatnost udruge i za-
druge iz područja  projekta
14. Broj redovnih članova udruge i broj komercijalnih proizvođača člano-
va udruge odnosno  broj zadrugara
15. Dokaz o održivosti projekta
16. Dokaz o nepostojanju duga prema Republici Hrvatskoj i Zagrebač-
koj županiji
17. Dokaz o financijskom stanju udruge/zadruge ne stariji od 30 dana od 
dana podnošenja prijave
Prednost pri dodjeli imat će korisnik s većom zastupljenošću navedenih 
kriterija i s većom kvalitetom pojedinih kriterija. 
4. Potrebna dokumentacija:
1. Zahtjev za dodjelu županijskog pokroviteljstva, donacije ili pomoći, 
2. Opis projekta s organizacijskim i financijskim planom, 
3. Za svaki od kriterija koji su navedeni u zahtjevu priložiti vjerodostojnu 
dokumentaciju i dokaze, 
4. Za udruge i zadruge kopiju važećeg statuta, kopiju rješenja o registra-
ciji i rješenja o upisu promjena ako ih je bilo.
Zahtjev se podnosi na obrascu koji će korisnicima biti dostupan u grado-
vima i općinama, te u Upravnom odjelu za poljoprivredu, ruralni razvitak 
i šumarstvo Zagrebačke županije te na službenim stranicama Županije 
www.zagrebacka-zupanija.hr. Kriteriji za koje nije dostavljena vjerodo-
stojna dokumentacija neće se razmatrati.
5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi: ZAGREBAČKA ŽUPANI-
JA, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo, Ulica gra-
da Vukovara 72/V, 10000 ZAGREB.
6. Vrijeme trajanja natječaja: natječaj je otvoren 30 dana od dana objave, 
osim za projekte iz točke I.1./1.1. do 30. rujna 2011.
7. Informacije: Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo 
Zagrebačke županije, broj telefona 01/6009-420, 6009-426 radnim da-
nom isključivo od  9 do 12 sati.

KLASA: 320-01/11-02/01
URBROJ: 238/1-08-1/3-11-2

Zagreb, 14. travnja 2011.                                                

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za poljoprivredu, 
ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije

Na temelju odluke o dodjeli pokroviteljstava, novčanih donacija i pomoći u provođenju projekata iz područja poljoprivrede, ruralnog ra-
zvitka, ribarstva i lovstva u Zagrebačkoj županiji (Glasnik Zagrebačke županije broj 09/11) Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak 
i šumarstvo Zagrebačke županije raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu pokroviteljstava, novčanih donacija i pomoći u provođenju projekata 

iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka, ribarstva i lovstva u Zagrebačkoj županiji u 2011. godini


