Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu potpora udrugama za edukaciju, promociju
i inovacije iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka, ribarstva, šumarstva i lovstva u Zagrebačkoj
županiji u 2018. godini. (Klasa: 022-01/18-01/31, Urbroj: 238/1-03-18-07 od 15. lipnja 2018.) Upravni
odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo zagrebačke županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu potpora udrugama za edukaciju, promociju i inovacije
iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka, ribarstva, šumarstva i lovstva
u Zagrebačkoj županiji u 2018. godini

1. Predmet javnog natječaja
Dodjela županijskih novčanih potpora iz Proračuna Zagrebačke županije za 2018. godinu, za provedbu
aktivnosti i projekata koji su ili će biti obavljeni u 2018. godini, uključujući projekate koje su LAG-ovi
započeli u 2017. godini, a završit će do 30. rujna 2018. godine, iz područja poljoprivrede, ruralnog
razvitka, ribarstva, šumarstva i lovstva u Zagrebačkoj županiji, putem slijedećih mjera:
Mjera 2. PROVOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA
Mjera 3. GOSPODARSKE MANIFESTACIJE
Mjera 4. RAD LOKALNIH AKCIJSKIH GRUPA

2. Kriteriji za dodjelu potpora
2.1. Korisnici:
Korisnici mjere 2. i 3. su:
a) udruge poljoprivrednih proizvođača, udruge uzgajivača riba, udruge lovaca, udruge proizvođača
tradicionalnih proizvoda, udruge za očuvanje tradicije i kulturne baštine, udruge za očuvanje
bioraznolikosti, udruge šumoposjednika koji imaju sjedište na području Zagrebačke županije,
upisani u Registra udruga Republike Hrvatske,
b) županijske krovne udruge ili savezi (poljoprivrednih proizvođača, lovaca, ribolovaca) svi
registrirani na području Republike Hrvatske,
c) proizvođačke organizacije koje imaju sjedište na području Zagrebačke županije.
Korisnici mjere 4. su:
a) LAG-ovi upisani u Registar udruga Republike Hrvatske, čije je područje obuhvata barem
djelomično na području Zagrebačke županije i čiji je najmanje jedan član s područja Zagrebačke
županije

KORISNICI

UDRUGA / ŽUPANIJSKA KROVNA UDRUGA (SAVEZ) /
PROIZVOĐAČKA ORGANIZACIJA / LAG

MJERE

2.2. Uvjeti, dokazi i potrebna dokumentacija za dodjelu novčanih potpora po mjerama i korisnicima

2.,3., 4.
UVJETI
Sjedište u Zagrebačkoj županiji

Upis u odgovarajući registar

Upis u registar neprofitnih organizacija
Statut usklađen sa Zakonom o udrugama (NN
74/2014)

OPĆI UVJETI

Financijski izvještaj1

Izvještaj o radu1

Nema dugovanja prema državnom proračunu
Protiv prijavitelja (udruge) se ne vodi kazneni
postupak
Protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja
(udruge) se ne vodi kazneni postupak
Ako je voditelj programa/projekta različit od osobe
ovlaštene za zastupanje2
Osoba ovlaštena za zastupanje prijavitelja (udruge)
nije pravomoćno osuđena za prekršaje ili kaznena
djela definirana Uredbom (NN 26/15)
Ako je voditelj programa/projekta različit od osobe
ovlaštene za zastupanje2
Nema dvostrukog financiranja projekta iz
županijskog Proračuna i financiranje ne prelazi više
od 100% vrijednosti projekta.

DOKAZI
*dokazuje se Izvatkom iz Registra udruga

Preslika Izvatka o registraciji prijavitelja iz
odgovarajućeg registra ili ispis elektronske stranice sa
svim podacima udruge u Registru udruga, ne starija
od 6 mjeseci od dana predaje prijave
Ispis elektronske stranice registra neprofitnih
organizacija (RNO) - za udruge i druge neprofitne
organizacije, ne stariji od dana objave Javnog poziva
Izvadak iz Statuta o području djelovanja
udruge/neprofitne organizacije, koji je ovjeren
pečatom i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje
Preslika godišnjeg financijskog izvješća prijavitelja i to:
a. za obveznike dvojnog knjigovodstva: godišnje
Izvješće o prihodima i rashodima, Bilanca i Bilješke uz
financijsko izvješće za 2017. - s pečatom/potvrdom o
zaprimanju Državnog ureda za reviziju ili FINA-e;
b. za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Godišnje
financijsko izvješće o primicima i izdacima za 2017.
godinu (G-PR-IZ-NPF)
Preslika zapisnika s godišnje skupštine Udruge za 2017.
ili podatak o web stanicama prijavitelja na kojima
javno objavljuje programska i financijska izvješća o
radu
Potvrda o stanju poreznog duga - ne starija od 30 dana
od dana predaje prijave
Uvjerenje nadležnog suda da se protiv prijavitelja
(udruge) ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest
mjeseci od dana predaje prijave
Uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe
ovlaštene za zastupanje prijavitelja (udruge) ne vodi
kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci od dana
predaje prijave
Uvjerenje nadležnog suda da se protiv voditelja
programa/projekta ne vodi kazneni postupak, ne
starije od šest mjeseci od dana predaje prijave
Izjava o neosuđivanosti osobe ovlaštene za zastupanje
prijavitelja (obrazac „IZJ-1“)
Izjava o neosuđivanosti voditelja projekta/programa
(obrazac „IZJ-1“)
Izjava o nefinanciranju programa/projekta iz drugih
javnih izvora i podmirenju obveza iz javnih izvora koja
je ovjerena pečatom i potpisom osobe ovlaštene za
zastupanje (obrazac „IZJ-2“)

za mjeru 4.

SPECIJALNI UVJET

Nema dugovanja prema proračunu Zagrebačke
županije.

(1)
(2)

Izjava o partnerstvu2

Izjava o partnerstvu, ovjerena pečatom i potpisom
osobe ovlaštene za zastupanje (obrazac „IZJ-3“)

Procjena troškova za planirane aktivnosti

Predračuni, ponude, izjave suradnika o cijeni njihovih
usluga i sl., osim ako je financijski plan utvrđen samo
na osnovu procjene troškova

Računi i potvrde o plaćanju troška za provedene
aktivnosti

Preslika računa i preslika potvrde o plaćanju računa
(izvadak iz banke za bezgotovinsko plaćanje putem
transakcijskog računa i/ili blagajnički izvještaj u
slučaju gotovinskog plaćanja i za gotovinske isplate iz
blagajne) za provedene aktivnosti

Članovi sa područja Zagrebačke županije

Popis članova LAG-a sa područja Zagrebačke županije

osim za novoosnovane udruge
ako je različit od ovlaštene osobe ili ako postoji

Prijava se podnosi na obrascu koji će korisnicima biti dostupan na službenim stranicama Županije
www.zagrebacka-zupanija.hr i u Upravnom odjelu za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke
županije. Uz obrazac prijave koji obavezno mora biti potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe, potrebno je
priložiti vjerodostojnu dokumentaciju i dokaze za svaki od traženih kriterija.

2.3. Iznosi potpore
Najviši iznos pojedinačne novčane potpore za tekuću godinu po jednom korisniku iznosi:
(a) za mjeru 2. do 50.000,00 kuna po projektu,
(b) za mjeru 3. do 20.000,00 kuna po organiziranoj manifestaciji.
(c) za mjeru 4. iznos od 0,50 kn po svakom stanovniku sa prebivalištem na dijelu područja obuhvata Korisnika koji
pripada Zagrebačkoj županiji, prema službenim podacima iz Popisa stanovništva, kućanstava i stanova Republike
Hrvatske iz 2011. godine, no ne više od zbroja iznosa svih prihvatljivih troškova za čije sufinanciranje se traži
potpora.
Najviši ukupni godišnji iznos novčane potpore za tekuću godinu koju jedan korisnik može ostvariti na temelju
Odluke o uvjetima i kriterijima dodjele potpora udrugama za edukaciju, promociju i inovacije iz područja
poljoprivrede, ruralnog razvitka, ribarstva, šumarstva i lovstva u Zagrebačkoj županiji u 2018. godini (Klasa: 02201/18-01/31, Urbroj: 238/1-03-18-06 od 15. lipnja 2018.) iznosi do 100.000,00 kuna.
3. Mjesto i način dostave prijave
Prijave se mogu dostaviti isključivo na propisanom obrascu (www.zagrebacka-zupanija.hr) na jedan od slijedećih
načina:
(1) poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo
S naznakom „Prijava na javni natječaj – mjera _________ - NE OTVARAJ“
Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb
(2) osobnom dostavom putem pisarnice Zagrebačke županije na adresi:
Ulica grada Vukovara 72/VI, 10000 Zagreb

NOVO
Pozivaju se prijavitelji da svoju prijavu, ukoliko imaju tehničkih mogućnosti, podnesu na odgovarajućem obrascu
prijave koji je dostupan u web programu vUprava (sustav za prijavu programa/projekata) koji se nalazi na
poveznici http://zagrebacka-zupanija.vuprava.com/. Popunjeni obrazac prijave u web programu vUprava
(„zaključena prijava“) potrebno je isprintati, potpisati od strane ovlaštene osobe za zastupanje i potvrditi pečatom
te dostaviti sa svim obveznim prilozima, u jednom primjerku, u zatvorenoj omotnici, poštom, putem dostavljača ili
osobno na gore navedenu adresu.
Za pristup bazi morate se registrirati. Nakon što se registrirate, na e-poštu ćete dobiti podatke za pristup web
programu.
Upute za popunjavanje nalaze se u web programu, a koje će vam pokazati kako prijaviti program/projekt.
4. Rok za dostavu prijave
Natječaj je otvoren 45 dana od dana objave.
Prijave zaprimljene nakon iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu i prijave zaprimljene izvan roka za prijavu
neće se razmatrati.
5. Dokumenti koji se trebaju dostaviti uz prijavu
Uz obrazac prijave koji obavezno mora biti potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe, potrebno je priložiti
vjerodostojnu dokumentaciju i dokaze za svaki od traženih kriterija kako je navedeno po pojedinim korisnicima u
točki 2.2. ovog Natječaja.
6. Način objave rezultata
Rezultati Javnog natječaja objavljuju se na službenim stranicama Zagrebačke županije www.zagrebackazupanija.hr
Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo pismeno obavještava svakog pojedinog korisnika o
odobrenom iznosu novčane potpore te načinu ostvarenja iste, kao i korisnike kojima potpora nije odobrena zbog
nepotpune prijave, zbog toga što je ista pristigla izvan roka, nije u skladu s ovim Javnim natječajem ili zbog
nedostatnih proračunskih sredstava.
7. Informacije: Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije, broj telefona
01/6009-416, 6009-426 radnim danom isključivo od 9 – 12 sati.

KLASA: 320-01/18-06/07
URBROJ: 238/1-08-01/1-18-04
Zagreb, 19. lipnja 2018.

