
REPUlvŠLIKA HRVATSKA
DUBROVACKQ-NERETVANSKA ZUPANIJA

Z U P A N
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Dubrovnik, 8. kolovoza 2017. godine

Grad Ploče
GradMetković
Grad Opuzen
Općina Konavle
Općina Župa Dubrovačka
Općina Ston
Općina Janjina
Općina Orebić
Općina Smokvica
Općina Pojezerje
Općina Kula Norinska
Općina Slivno
Općina Vela Luka
Općina Lastovo

Predmet: Ministarstvo poljoprivrede, Natječaj za provedbu podmjere 5.2. * Potpora
za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnogpotencijala
narušenog elementarnim nepogodama,nepovoljnim klimatskim prilikama
i katastrofalnim događajima
— obavijest, dostavlja se

obavještavamo Vas da je Ministarstvo poljoprivrede dana 4. kolovoza 2017. godine objavilo
Natječaj za provedbu podmjere 5.2. ,

Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta
i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim
prilikama i katastrofalnim događajima.

Natječaj se provodi putem Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
kojoj se i podnosi zahtjev za potporu, s napomenom daje rok za podnošenje zahtjeva za potporu
od 2. listopada do 1. prosinca 2017. godine.
Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po ovom natječaju iznosi 150.000.000,00
kuna a intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupno prihvatljivih troškova projekta.
Također, predviđena je mogućnost isplate potpore u obliku predujma u vrijednosti do 50%
odobrenih sredstava potpore. Osnovni preduvjet provođenja ove mjere je da je za određeno
područje Županija proglasila elementarnu nepogodu za razdoblje od 1. siječnja 2014, godine.

Dakle, prihvatljivi su projekti korisnika koji su pretrpjeli štetu od elementarne nepogode
od 1. siječnja2014. godine do danas, uz uvjet da aktivnosti iz projekta nisu započete prije
podnošenja zahtjeva za potporu po ovom natječaju.



Napominjemo da je prema predmetnom Natječaju moguće prijaviti štete nastale na
poljoprivrednom potencijalu uslijed proglašenih elementarnih nepogoda u promatranom
razdoblju. Poljoprivredni potencijal obuhvaća poljoprivredno zemljište, poljoprivredne
gospodarske zgrade, poljoprivredne gospodarske strojeve, mehanizaciju i opremu, domaće
životinje i višegodišnje nasade (poljoprivrednim potencijalom, primjerice, smatra se
poljoprivredni stroj, poljoprivredno zemljište kojeje mehanički zagađeno, kao i stablo, dok se
plodovi ne smatraju poljoprivrednim potencijalom).

Dubrovačko—neretvanska županija u navedenom razdoblju proglasilaje slijedeće elementarne
nepogode prema vrsti i područjima:

R Elementarna Grad/općina Datum proglašenjab"
nepogoda EN

1. tuča Općina Konavle 06.08.2014.
2. poplava Općina Zupa Dubrovačka 15.09.2014.
3. požar Općina Janjina, Općina Smokvica, Općina Ston, 28.07.2015.

Općina Orebić
4. mraz Ploče, Općina Pojezerje, Općina Orebić 06.05.2016.
5. mraz Metković, Opuzen, Općina Konavle, Općina 01 .032017.

Kula Norinska, Općina Slivno, Općina Janjina,
Općina Vela Luka

6. mraz Metković, Općina Ston, Općina Janjina, Općina 02.05.2017.
Pojezerje, Općina Konavle, Općina Vela Luka,
Općina Lastovo

\?
Tekst Natječaja s uputama te Pravilnik o provedbi Mjere 5. nalaze se na web stranici Agencije
za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvui ruralnom razvoju www.appr'rrxhr .

Ovimputemmolimo da obavijestite poljoprivrednike
,
korisnike koji su pretrpjeli štetu tijekom

od elementarne nepogode o prechnetnom Natječaju te mogućnostima dobivanja potpore za
obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnogpotencijala.

S poštovanjem,

ŽUPAN
Nikola Dobroslavić

,.Na znanje:

%Grad Dubrovnik
Grad Korčula
Općina Zažablje
Općina Blato
Općina Dubrovačko primorje
Općina Lumbarda
OpćinaMljet
Općina Trpanj
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