
U P U T E   Z A   P R I J A V I T E LJ E 
na Javni natječaj za dodjelu potpora UDRUGAMA za provedbu aktivnosti i projekata 

iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka, ribarstva, šumarstva i lovstva 
u Zagrebačkoj županiji u 2017. godini 

 
 

1. Ciljevi i prioriteti programa kojima projekt mora doprinijeti 
Sredstva potpore namijenjena su provedi aktivnosti i projekata iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka, ribarstva, 
šumarstva i lovstva koje trebaju doprinijeti razvitku sela i ruralnog prostora. 
Postavljeni ciljevi ostvaruju se kroz unapređenje povezivanja i udruživanja poljoprivrednih proizvođača, podizanje 
razine znanja u poljoprivredi radi intenziviranja razvoja i povećanja konkurentnosti, poboljšanje uvjeta za proizvodnju 
i poslovanje u ruralnom prostoru, razvoj prepoznatljivih oblika selektivnog turizma, jačanje prepoznatljivosti 
tradicijskih vrijednosti, organiziranje i provedbu gospodarskih manifestacija koje moraju biti od značaja za 
Zagrebačku županiju i trebaju doprinijeti oživljavanju seoskog prostora, zadržavanju stanovništva na tom prostoru  i 
povećanju prepoznatljivosti područja i proizvoda. 

2. Prihvatljivi prijavitelji 

Za mjeru I.2. su 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 te zadruge poljoprivrednih proizvođača i LAG-ovi, koje imaju sjedište na području Zagrebačke 
županije, a koje su nositelji/organizatori ili suorganizatori provedbe projekata. 
Za mjeru I.4. su udruge ovlaštenici 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 10-50 ha, djeluju na području intenzivnog sportskog 
ribolova, vrše poribljavanje jezera te imaju izrađen idejni projekt za krajobrazno uređenje jezera od ovlaštenog 
arhitekta. 

3. Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi te prihvatljive aktivnosti 

Za mjeru I.2. 
Prihvatljivi troškovi: troškovi najma prostora i opreme, troškovi dizajna i tiska promotivnog materijala, trošak 
oglašavanja, troškovi stručnih komisija/službi i ostali troškovi vezani uz provedbu organizacije manifestacije. 
 
Neprihvatljivi troškovi: putni troškovi – loko vožnje, troškovi smještaja, troškovi poštarine, troškovi telefona 
 
Za mjeru I.4.  
Prihvatljiva aktivnost: krajobrazno uređenje jezera 

 
4. Maksimalna visina iznosa potpore po korisniku 

Najviši iznos pojedinačne novčane potpore za tekuću godinu po jednom korisniku iznosi: (a) za mjeru I.2. do 
20.000,00 kuna po organiziranoj manifestaciji, (b) za mjeru I.4. ovog Natječaja do 50.000,00 kuna po udruzi.  
 
Najviši ukupni godišnji iznos novčane potpore za tekuću godinu koju jedan korisnik može ostvariti na temelju 
Odluke o dodjeli potpora udrugama za provedbu aktivnosti i projekata iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka, 
ribarstva, šumarstva i lovstva u Zagrebačkoj županiji u 2017. godini  (Klasa: 022-01/17-01/09, Urbroj: 238/1-03-17-
25, od 13. veljače 2017.) iznosi: (a) iz točke I. ovog Natječaja do 100.000,00 kuna. 
Za sve potpore čiji je iznos veći od 5.000,00 kn prava i obveze korisnika utvrđuju se ugovorom. 

5. Ostali izvori financiranja projekta 

Korisnici nemaju pravo ostvariti za predloženi program ili projekt financijska sredstva iz javnih izvora (proračun 
Zagrebačke županije ili neki drugi javni izvor) u iznosu većem od procijenjene vrijednosti cijelog programa ili projekta, 
kada je u pitanju ista aktivnost, koja se provodi na istom području, u isto vrijeme i za iste korisnike. 
Korisnici potpore imaju pravo ostvariti potporu za isti projekt prijavom na natječaj samo kod jednog upravnog tijela 
Županije. 
Računi kojima se dokazuje namjensko korištenje potpore ne smiju se koristiti za pravdanje drugih potpora koje 
dodjeljuju ostali davatelji javnih sredstava. 
 



 
 

6. Obveze prijavitelja 

Prijavitelji su u obvezi postupati sukladno tekstu Natječaja i ovim uputama. Prijavitelji su dužni ispuniti prijavni 
obrazac potpuno i čitko, potpisati i ovjeriti ga te potpisati i ovjeriti i sve ostale obrasce koji se prilažu prijavi i sve  
zajedno pravovremeno dostaviti prema uputama iz Javnog natječaja. Sva dokumentacija i obrasci prijave nalazi se na 
mrežnim stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr 
Prijava izrađena suprotno tekstu Javnog natječaja i ovim uputama smatrat će se neprihvatljivom i kao takva će se 
odbiti. 
 
KLASA: 320-01/17-04/02 
URBROJ: 238/1-08-01/1-17-06 
Zagreb, 24. veljače 2017. 

 

http://www.zagrebacka-zupanija.hr/

