
JAVNI POZIV

za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi za ublažavanje i 

djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda na području 

Krapinsko- zagorske županije u 2022. godini

20. srpnja 2022.



Prirodne nepogoda tuče s velikim razmjerima šteta:

 25. svibnja 2022. g. na području općine Hum na Sutli,

 2. lipnja 2022. g. na području gradova Klanjec i Oroslavje, te

općina Zagorska Sela, Veliko Trgovišće i Kumrovec

 13. lipnja 2022. g. na području općine Bedekovčina



• Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. lipnja 2022. g. donijela
Odluku o pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne
nepogode tuča na područjima Varaždinske, Međimurske, Krapinsko-
zagorske, Koprivničko-križevačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za
2022. g., kojom je odobrila pomoć u iznosu do 54.000.000,00 kuna za štete
proizašle od tuče na području navedenih 6 županija.

Naveden iznos raspoređen je:

• za štete na poljoprivredi osiguravaju se sredstva do 25.000.000,00 kuna.

• za štete na nerazvrstanim cestama do 5.000.000,00 kn

• za štete u gospodarstvu do 6.000.000,00 kn

• za štete na komunalnoj i društvenoj infrastrukturi i stambenoj imovini do
18.000.000,00 kn



• Točkom 3. Odluke zadužena  je Krapinsko-zagorska županija da u suradnji 
sa Ministarstvom poljoprivrede izradi program potpora male vrijednosti

• Županijska skupština KZŽ je na sjednici održanoj 27. lipnja 2022. g.
donijela Program dodjele potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za
ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda na
području Krapinsko- zagorske županije u 2022. g.



• Prva procjena s terena štete od prirodne nepogode na području
KZŽ iznosila je 41.360.430,00 kn

• Prema podacima iz Registra šteta od prirodnih nepogoda na dan
1. srpnja 2022. g. procjena šteta iznosila je 45.037.526,41 kn

• Štete na poljoprivredi u KZŽ iznosile su 13.709.184,71 kn

• Ministarstvo poljoprivrede 4. srpnja izradilo je indikativnu raspodjelu
iznosa potpore za poljoprivredu

• Indikativan iznos potpore za KZŽ je 3.025.000,00 kn



JAVNI POZIV
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I. PRIHVATLJIVI KORISNICI SREDSTAVA su:

 poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika i/ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih

gospodarstava u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju podružnice
Krapinsko-zagorske županije sa sjedištem na području Krapinsko- zagorske županije,

 sa štetama u poljoprivredi i/ili na poljoprivrednom zemljištu, na imovini koja nije osigurana

sa područja gradova Klanjec i Oroslavje i/ili općina Bedekovčina, Hum na Sutli, Kumrovec, Veliko

Trgovišće i Zagorska Sela,

 koji su prijavili štetu u Registar šteta sukladno odredbama Zakona o ublažavanju i uklanjanju

posljedica prirodnih nepogoda a štete su nastale na:

a) poljoprivredi (trajni nasadi, cvijeće, povrtlarske i ratarske kulture), zemlji i stoci,

b) mehanizaciji i opremi za primarnu poljoprivrednu proizvodnju,

c) na solarnim panelima koji se koriste za poljoprivrednu proizvodnju,

d) na plastenicima/staklenicima koji se koriste za poljoprivrednu proizvodnju.



• INDIKATIVAN IZNOS POTPORE: 3.025.000,00 kuna

• INTENZITET POTPORE: do 100% od ukupno procijenjene štete

• POPIS DOKUMENTACIJE

1. Zahtjev za dodjelu potpore potpisan i ovjeren od strane podnositelja,

2. Preslika važeće osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,

3. Preslika žiroračuna,

4. Izvadak iz obrtnog registra (obrti), izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda (pravne osobe),

(OPG ne dostavlja navedene dokumente),

5. Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednika i/ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava



 Sukladno Uredbi de minimis jednom korisniku mogu biti dodijeljene

potpore male vrijednosti tijekom razdoblja od tri fiskalne godine u iznosu

koji ne smije biti veći od 20.000,00 EUR, uključujući i potporu dobivenu u
okviru ovog javnog poziva.

 Dodjela potpore temeljem ovog javnog poziva je nespojiva sa Programom
ruralnog razvoja, podmjera 5.2. Potpora za ulaganja u obnovu

poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog

elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i
katastrofalnim događajima.

•



Zahtjev za dodjelu potpore zajedno s obveznom dokumentacijom dostavlja se isključivo putem pošte 
preporučeno u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini  treba obavezno ispisati ime i prezime i adresu 

pošiljatelja, te istu dostaviti na: 

• KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA,

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu 

infrastrukturu, Magistratska 1, 49 000 Krapina

„Za natječaj za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi za ublažavanje i 

djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda na području Krapinsko- zagorske 

županije u 2022. godini“

-NE OTVARATI-

• Rok za podnošenje zahtjeva za potporu teče od dana objave javnog poziva i traje

do 01. rujna 2022. g.



Hvala na pažnji!


