REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD SVETA NEDELJA

KLASA: 402-02/22-01/02
URBROJ: 238-29-02/3-22-2
Sveta Nedelja, 21. veljače 2022.
Na temelju Odluke Gradonačelnika Grada Svete Nedelje, KLASA: 402-02/22-01/02, URBROJ:
238-29-02/3-22-1 od 18. veljače 2022., članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
(„Narodne novine“ broj: 26/15, 37/21) i članka 15. Pravilnika o financiranju Javnih potreba
Grada Svete Nedelje („Glasnik Grada Svete Nedelje“ broj 02/17, 1/21, 1/22) Upravni odjel za
gospodarstvo, EU projekte, komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i
imovinsko-pravne poslove Grada Svete Nedelje objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za financiranje programa/projekata udruga u području djelatnosti poljoprivrede,
očuvanja prirode i zaštite okoliša, lovstva te doprinosa razvoju turističke ponude
i tradicijskih vrijednosti u 2022. godini

Članak 1.
Grad Sveta Nedelja, Upravni odjel za gospodarstvo, EU projekte, komunalne djelatnosti,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove, poziva udruge u području
djelatnosti poljoprivrede, očuvanja prirode i zaštite okoliša, lovstva te doprinosa razvoju
turističke ponude i tradicijskih vrijednosti da podnesu prijavu za financiranje
programa/projekata od značaja i interesa za Grad Svetu Nedelju u 2022. godini.
Članak 2.
Sukladno ovom Javnom natječaju udruge mogu podnijeti prijavu za financiranje
programa/projekta koje provode na području Grada Svete Nedelje i Zagrebačke županije.
Članak 3.
Prijavitelji sukladno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti prioritetne programe/projekte u
području djelatnosti poljoprivrede, očuvanja prirode i zaštite okoliša, lovstva te doprinosa
razvoju turističke ponude i tradicijskih vrijednosti.
Članak 4.
Prioritetna područja ovog Natječaja obuhvaćaju programe/projekte udruga koje doprinose:
1. promicanje i razvoj u području lovstva
▪ sudjelovanje lovaca u edukaciji, zaštiti okoliša i očuvanju staništa divljači i
biološke raznolikosti kao i u području razvoja turističke ponude

2. promicanje i zaštita prirode i okoliša
▪ unaprjeđivanje kakvoće okoliša i popularizacija zaštite okoliša i prirode, odnosno
edukacija građana, osobito mladih, u području očuvanja voda, šuma i drugih
posebno vrijednih prostora,
▪ popularizacija očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti,
▪ edukacija i promocija životnih stilova u području gospodarenja otpadom,
izbjegavanje nastanka otpada, recikliranje otpada, pravilno postupanje s
otpadom
3. promicanje i razvoj u području pčelarstva
▪ zaštita i promicanje pčelarstva
4. promicanje i razvoj u području ratarstva
▪ uređenje zemljišta za visoku i rentabilnu proizvodnju ratarskih kultura
▪ proučavanje sustava biljne proizvodnje i obrade tla
▪ promicanje ratarske proizvodnje
5. promicanje i razvoj u području voćarstva i vinogradarstva
▪ zaštita i promicanje bobičastog voćarstva
▪ zaštita i promicanje vinogradarstva
6. promicanju u području povećanja turističke ponude i tradicijskih vrijednosti
▪ promicanje i popularizacija tradicionalnih vrijednosti ruralnog prostora i
održivog razvoja
▪ jačanje svijesti javnosti o značenju i vrijednosti domaćih proizvoda te
prednostima konzumiranja domaćih proizvoda.
Članak 5.
(1) Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je do 81.000,00 kn.
(2) U okviru ukupnog iznosa iz stavka 1. ovog članka financirati će se okvirno 4
programa/projekata udruga.
(3) Ukupno osigurana sredstva za prioritetna područja pod točkama 1. i 2. iznose do 30.000,00
kuna, a za prioritetna područja pod točkama 3., 4., 5. i 6. iznose do 51.000,00 kuna.
(4) Za financiranje programa/projekata udruga u području djelatnosti poljoprivrede, očuvanja
prirode i zaštite okoliša, lovstva te doprinosa razvoju turističke ponude i tradicijskih vrijednosti,
pojedina udruga može ostvariti financijsku potporu u iznosu od 5.000,00 kuna do najviše
30.000,00 kuna, a može podnijeti najviše do 2 (dvije) prijave.
(5) Svaka udruga u okviru ovog Javnog natječaja može podnijeti prijavu za financiranje
programa/projekta na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2022.
(6) Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže detaljno su opisani u
Uputama za prijavitelje.
Članak 6.
Prijava na Javni natječaj predaje se isključivo korištenjem elektroničkog sustava prijavljivanja –
SOM aplikacija, koja je zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupna na službenim mrežnim
stranicama Grada Svete Nedelje (www.grad-svetanedelja.hr) – Javni natječaj za financiranje
programa/projekata udruga u području djelatnosti poljoprivrede, očuvanja prirode i zaštite
okoliša, lovstva te doprinosa razvoju turističke ponude i tradicijskih vrijednosti u 2022. godini.
Članak 7.
Detaljne informacije o uvjetima Javnog natječaja, načinu prijavljivanja i postupku provedbe
Javnog natječaja, prioritetnim područjima, kriterijima u postupku dodjele financijskih sredstava,
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obaveznoj i neobaveznoj dokumentaciji za prijavu programa/projekta udruga, kao i sve ostale
informacije vezane uz Javni natječaj sadržane su u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj.
Članak 8.
Prijava zajedno s propisanom dokumentacijom predaje se isključivo korištenjem elektroničkog
sustava prijavljivanja – SOM aplikacija, zaključno do 24. ožujka 2022. do 23:59 sati, kada će se
SOM aplikacija zaključati te više neće biti moguće predati prijavu.
Članak 9.
Prijave koje su dostavljene nakon isteka roka za podnošenje prijava te koje u cijelosti ne
udovoljavaju uvjetima Natječaja neće biti razmatrane.
Članak 10.
(1) Informacije o Javnom natječaju mogu se dobiti u upravnom odjelu Grada Svete Nedelje, Trg
Ante Starčevića 5, telefon 01 3335 444 ili na e-mail adresu: pitanja@grad-svetanedelja.hr.
(2) Sva pitanja vezana uz natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem
upita na sljedeću adresu: pitanja@grad-svetanedelja.hr, i to najkasnije 10 (deset) dana prije
isteka natječaja, tj. do 14. ožujka 2022.
(3) Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese onih
koji su pitanja postavili.
Članak 11.
Natječajnu dokumentaciju, uz tekst Javnog natječaja čine:
• Upute za prijavitelje
• Obrazac prijave (putem SOM aplikacije)
• Obrazac proračuna (putem SOM aplikacije)
• Upute za korištenje SOM aplikacije
• Izjava o neosuđivanosti, obrazac „IZJ-1/2022"
• Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja programa/projekata/institucionalne
podrške iz drugih javnih izvora, obrazac „ IZJ-2/2022“
• Izjave o partnerstvu, obrazac „IZJ-3/2022“
• Obrazac ugovora

Grad Sveta Nedelja
Upravni odjel za gospodarstvo, EU projekte,
komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i
zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove

DATUM OBJAVE: 21. veljače 2022.
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