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Trg Franje Tuđmana 10/2
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Na temelju članka 11. Statuta Lokalne akcijske grupe „Zrinska gora-Turopolje“ , odluke Upravnog
odbora Lokalne akcijske grupe „Zrinska gora-Turopolje“ od 27.04.2018. godine i Odluke Skupštine
„Lokalne akcijske grupe Zrinska gora-Turopolje“ od 13.02.2018. godine, Lokalna akcijska grupa „Zrinska
gora-Turopolje“ (u daljnjem tekstu: LAG) 30.04.2018. godine raspisuje
NATJEČAJ
„Dodjela financijske potpore članovima LAG-a“ za 2018. godinu
CILJ NATJEČAJA
• podrška članovima LAG-a za podizanje kvalitete rada člana kroz potporu LAG-a
A/ PRIHVATLJIVI PODNOSITELJI-VRSTA PRIJAVE – VISINA FINANCIJSKE POTPORE – ROK PRIJAVE –
TRAJANJE PODRŠKE
Prihvatljivi podnositelji
Na natječaj se mogu prijaviti udruge, zaklade, zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti,
društva s ograničenom odgovornošću, dionička društva, domaće radinosti, ustanove i župe koje su u
trenutku zatvaranja natječaja aktivni članovi LAG-a i podmirili su sve dospjele obveze s osnove
članarine u LAG-u (u daljnjem tekstu: Prijavitelji).
Prijavitelji koji se mogu javiti na ovaj natječaj moraju imati sjedište osnovne organizacije i/ili obavljati
djelatnost na području LAG-a.
Ukupna planirana vrijednost natječaja: 150.000,00 kn
Visina financijske potpore po pojedinom projektu:
- maksimalno do 3.000,00 kn za projekte iz područja 1. „Podrška manifestacijama i aktivnostima u
kulturi“
- maksimalno do 5.000,00 kn za projekte iz područja 2. „Ulaganje u opremu“
- maksimalno do 1.500,00 kn za projekte iz područja 3. „Izgradnja kapaciteta“
- maksimalno do 3.000,00 kn za projekte iz područja 4. „Vanjske intelektualne usluge“
- maksimalno do 5.000,00 kn za projekte iz područja 5. „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i
poslovanja“
- maksimalno do 5.000,00 kn za projekte iz područja 6. „Unapređenje socijalnih usluga u ruralnom
području“
Financijski doprinos prijavitelja: minimalno 10% ukupnog prijavljenog troška
Rok prijave: 21.05.2018. godine
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Vremenski rok iskoristivosti potpore : do 31.prosinca 2018. godine
Prihvatljivi su troškovi nastali tijekom cijele 2018. godine
B/ UVJETI PRIJAVE
Broj prijava:
Svaki prihvatljivi podnositelj prijave na ovaj natječaj ima pravo poslati prijavu za samo jedan (1)
projektni prijedlog u svojstvu prijavitelja.
Ako prihvatljivi podnositelj pošalje više od jedne projektne prijave u svojstvu prijavitelja u ovom
natječaju, može ostvariti samo jednu potporu i to po prvoj zaprimljenoj prijavi koja zadovoljava
natječajne uvjete.
Svaki prihvatljivi podnositelj prijave na ovaj natječaj ima pravo dodatno sudjelovati u najviše jednoj (1)
projektnoj prijavi u svojstvu partnera.
Ako prihvatljivi podnositelj dodatno sudjeluje u više od jedne projektne prijave u svojstvu partnera u
ovom natječaju, može ostvariti samo jednu potporu i to po prvoj zaprimljenoj prijavi koja zadovoljava
natječajne uvjete.
C/ PODRUČJA ZA DODJELU DONACIJA-PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
1. Podrška manifestacijama i aktivnostima u kulturi
Podrška organizaciji manifestacija kojima se podiže kvaliteta života lokalnog stanovništva, a odvijaju se
na području LAG-a (najam prostora, najam opreme, hrana i piće za sudionike, promocija i sl.),
izdavačkim djelatnostima, troškovima pripreme monografije, zaštiti i očuvanju materijalnih i
nematerijalnih kulturnih dobara, te međunarodnoj kulturnoj suradnji.
2. Ulaganje u opremu
Kupnja opreme kojom se konkretno rješava problem u organizaciji, poboljšavaju uvjeti i kvaliteta
poslovanja prijavitelja (strojevi, dijelovi strojeva, alati, IT oprema, namještaj, instrumenti i sl.).
3. Izgradnja kapaciteta
Pohađanje edukacija, tečajeva, seminara i stručnog osposobljavanja u svrhu unaprjeđenja poslovanja
prijavitelja.
4. Vanjske intelektualne usluge
Konzultantske usluge, projektantske usluge, dizajnerske usluge, izrada web stranice.
5. Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja
Kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, podizanje
novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada, uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog
zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje.
6. Unapređenje socijalnih usluga u ruralnom području
Što se ne može prijaviti:
- projekti kojima se traže financijska sredstva za kupnju i raspodjelu humanitarne pomoći

LAG Zrinska Gora – Turopolje
Trg Franje Tuđmana 10/2
44 250 Petrinja
OIB: 76000315477

- projekti koji su ovisni o bilo kojoj političkoj opciji ili stranci, a što bi moglo utjecati na neovisnost i
održivost ulaganja
- izleti, hodočašća i slično
- projekti koji uključuju organizaciju događaja izvan područja LAG-a
- projekti za koje nije osigurano sufinanciranje ostatka vrijednosti iz vlastitih sredstava
D/ DOSTUPNOST NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE
Natječajna dokumentacija dostupna je i može se preuzeti na internetskoj stranici LAG-a: www.lagzrinskagora-turopolje.hr te u uredima LAG-a na adresama: Trg dr. Franje Tuđmana 10/2, Petrinja ili
Stara cesta 14, Vukovina.
Specifična pitanja vezana uz prijave na ovaj natječaj mogu se postavljati do 3 dana prije isteka roka za
prijavu (do 18.05.2018. godine u 16:00 sati), isključivo na adresu e-pošte ured@lag-zrinskagoraturopolje.hr i broj telefona 044/812-933.
E/ PROCJENA KVALITETE PRIJAVA
Na temelju članka 3. točka 1. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za natječaj „Dodjela
financijske potpore članovima LAG-a“ za 2018. godinu prijave koje su zadovoljile propisane uvjete
natječaja upućuju se na procjenu Ocjenjivačkoj komisiji.
F/ NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA
Natječajna dokumentacija koju treba dostaviti obuhvaća:
- Ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac prijave;
- Ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac proračuna;
- Prijavitelj koji ne posjeduje pečat dužan je dostaviti pisanu izjavu o nepostojanju istoga;
- Preslika odgovarajućeg akta o registraciji prijavitelja;
- Potpisana i ovjerena izjava o partnerstvu (ukoliko je primjenjivo);
- Potpisana i ovjerena izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.
Napomena: Natječajnu dokumentaciju, popunjenu i vlastoručno potpisanu te ovjerenu ukoliko subjekt
posjeduje pečat potrebno je dostaviti u jednom (1) primjerku.
G/ PRIJAVA
Natječajnu dokumentaciju u papirnatom obliku treba, isključivo preporučenom poštom, uz napomenu
„NE OTVARATI – NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ČLANOVIMA LAG-a ZA 2018.
GODINU“ poslati na adresu:
Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“
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Trg dr. Franje Tuđmana 10/2
44250, Petrinja
Zakašnjele prijave (s poštanskim žigom nakon 21.05.2018. godine), nepotpune prijave, nepravilno
označene pošiljke, prijave poslane elektronskom poštom, telefaksom ili osobno, nečitko ispunjene
prijave, prijave u kojima se neće nalaziti propisana ovjerena i popunjena dokumentacija ili na drugi
način podnesene prijave protivno uvjetima ovog natječaja, neće se razmatrati.
H/ OBJAVA REZULTATA
Odluka o rezultatima natječaja objavit će se nakon 01.06.2018. godine.
Odluka će biti objavljena na internetskoj stranici LAG-a www.lag-zrinskagora-turopolje.hr.
I/ KONAČNOST ODLUKE I PRAVO PRIGOVORA
Svaki prijavitelj koji je sudjelovao u natjecanju za dodjelu potpora može uputiti prigovor Upravnom
odboru LAG-a u roku od 8 dana od dana objave Odluke o rezultatima natječaja u slučaju da je uočio
eventualne propuste u primjeni utvrđenog postupka procjene svoje prijave. Upravni odbor LAG-a
dužan je odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. Odluka Upravnog
odbora LAG-a je konačna.

