Na temelju Odluke o subvencijama u poljoprivredi i ruralnom razvitku Zagrebačke županije ("Glasnik
Zagrebačke županije“ br. 4/12), Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke
županije raspisuje
NATJEČAJ
za dodjelu subvencija u poljoprivredi i ruralnom razvitku
Zagrebačke županije u 2012. godini
1. Predmet natječaja: Dodjela subvencija u poljoprivredi i ruralnom razvitku Zagrebačke županije u
2012. godini za sljedeće:

A) U POLJOPRIVREDI
A.1. Premija osiguranja usjeva, sjemenskog i sadnog materijala, povrća, cvijeća
višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, rasplodne stoke i kokoši nesilica;
A.2. Unapređenje genetskog potencijala u stočarstvu
A.3. Legalizacija farmi
A.4. Razvoj stočarske proizvodnje
A.4.1. Ovčarsko-kozarska proizvodnja
A.4.2. Pčelarska proizvodnja
A.4.3. Proizvodnja i prodaja sira (troškovi analize)
A.5. Uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (hrvatski posavac,
hrvatski hladnokrvnjak, turopoljska svinja, zagorski puran, kokoš hrvatica)
B) U RURALNOM RAZVITKU
B.1. Edukacija i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu
B.2. Proizvodnja i sabiranje kravljeg mlijeka područja Općine Žumberak i Općine Krašić
B.3. Nabava pokretnih laktofriza
B.4. Proizvodnja i isporuka kozjeg mlijeka
2. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu subvencije te potrebna dokumentacija:
Korisnici županijske subvencije jesu poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, imaju prebivalište odnosno sjedište na
području Zagrebačke županije, imaju poljoprivrednu proizvodnju za koju traže subvenciju na području
Zagrebačke županije i/ili Grada Zagreba te drugi korisnici propisani Odlukom, a ispunjavaju i druge uvjete
propisane Odlukom.
Najviši ukupni godišnji iznos županijske subvencije koju jedan korisnik može ostvariti po svim vrstama
subvencija u tekućoj godini može iznositi do 100.000,00 kuna. Pojedina županijska subvencija se korisnicima
odobrava za pojedinu proizvodnju nakon provjere dokumentacije i moguće kontrole na terenu, a najkasnije
do 30. rujna 2012.
Zahtjevi se podnose na Županijskom obrascu koji će zainteresiranim biti dostupan u sjedištima Gradova i
Općina Zagrebačke županije, u sjedištu Zagrebačke županije u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 72, kao i na
službenoj web stranici Zagrebačke županije; www.zagrebacka-zupanija.hr.
Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima
Natječaja za pojedinu proizvodnju neće se razmatrati. Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća,
odnosno do utroška sredstava predviđenih u Proračunu Zagrebačke županije za 2012. godinu. Odluku o
odobrenju subvencije donosi župan Zagrebačke županije. Ukoliko je korisnik županijske subvencije odnosno
podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u Zahtjevu i dokumentaciji ne
odgovara njegovom stvarnom stanju podnositelj zahtjeva, dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u
Županijski proračun, te će biti isključen iz svih županijskih subvencija u poljoprivredi u narednih pet (5)
godina. Korisnik subvencije koji je u tekućoj godini dobio više od 48.000,00 kn mora biti u Registru
poreznih obveznika.

3. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi: ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za poljoprivredu,
ruralni razvitak i šumarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 ZAGREB, s naznakom "Zahtjev za županijsku
subvenciju za ... (navesti vrstu proizvodnje)".
4. Vrijeme trajanja natječaja: Do 15. rujna 2012. godine.
5. Informacije: Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije, na broju
telefona 6009-496, 6009-427, 6009-420, 6009-426, radnim danom, isključivo od 9 do 12 sati.
Podrobnije o Subvencijama kao i obrasce Zahtjeva možete dobiti na službenoj web stranici Zagrebačke
županije; www.zagrebacka-zupanija.hr
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Zagreb, 16. veljače 2012.

