Provedba mjere potpore za organizaciju manifestacija
organizatorima
znanstveno-stručnih skupova,
gospodarskih manifestacija
i lokalno-tradicijskih manifestacija
iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede u 2016. godini

U izradi su izmjene i dopune Zakona u poljoprivredi, kao i Pravilnik o provedbi
mjere potpore za organizaciju manifestacija

Javni poziv za prijavu manifestacija za dodjelu potpore organizatorima
manifestacija

• Za 2016. godinu Javni poziv planiramo objaviti u
10. mjesecu 2016. godine.
• Za manifestacije koje su održane prije objave
Javnog poziva, organizatori manifestacija će
Ministarstvu
poljoprivrede
dostaviti
objedinjenu dokumentaciju: Prijavu za
dodjelu potpore i Zahtjev za isplatu ovisno o
kategoriji manifestacije.

KORISNICI SREDSTAVA SUFINANCIRANJA

•


Korisnici potpore (organizatori manifestacija) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj
su:
za znanstveno-stručne skupove: obrazovne, znanstveno-istraživačke ustanove,
stručna udruženja, zadružni savezi, savezi udruga, Hrvatska poljoprivredna komora,
Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora.



za gospodarske manifestacije: gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske
razvojne agencije, udruge, savezi udruga, zadruge, zadružni savezi, lokalne akcijske
grupe (u daljnjem tekstu: LAG-ovi), Hrvatska poljoprivredna komora, Hrvatska
gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, trgovačka društva registrirana za
organizaciju sajmova i izložbi.



za lokalno-tradicijske manifestacije: općine, gradovi i udruge (koje imaju sjedište
u gradu/općini na čijem se području održava manifestacija i koje su registrirane
najmanje dvije godine prije podnošenja prijave na Javni poziv za dodjelu potpore
organizatorima manifestacija.)

Korisnik može ostvariti pravo na potporu samo po jednoj
manifestaciji godišnje, i to:

• 1. za znanstveno-stručne skupove, do 150,00 kuna
po sudioniku skupa, ali ne više od 30.000,00 kuna
po manifestaciji i organizatoru,
• 2. za gospodarske manifestacije, do 300,00 kuna
po izlagaču, ali ne više od 45.000,00 kuna po
manifestaciji i organizatoru.

• 3. za lokalno-tradicijske manifestacije, do
5.000,00 kuna po manifestaciji i organizatoru.

Nakon administrativne kontrole svih prijava i
zahtjeva :

• Korisnik koji u cijelosti ispunjava uvjete
propisane Pravilnikom i Javnim pozivom s
Ministarstvom sklapa Ugovor o sufinanciranju
manifestacije.

HVALA NA PAŽNJI!
• Ministarstvo poljoprivrede
• Samostalna služba za odnose s javnošću i protokol
• Haramija Leopold- Viši stručni savjetnik za manifestacije i pokroviteljstva

