Javni natječaj za dodjelu sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost i Ministarstva branitelja radi zajedničkog financiranja projekta
zadruga hrvatskih branitelja u području zaštite okoliša
Pitanja i odgovori
PITANJE

ODGOVOR

1.

U pripremi imamo projekt za ekološki uzgoj
crne slavonske svinje na otvorenom u
voćnjacima plave šljive. Program je izrađen
u suradnji sa Poljoprivrednim fakultetom u
Osijeku. Je li uređenje nastambi za životinje
(drvene s trskom na krovu), ograda za
prasilišta, električni solarni pastir i kupovina
životinja iz selekcijskog uzgoja prihvatljivi
troškovi projekta?

Sukladno Javnom
natječaju navedeni
troškovi nisu prihvatljivi za financiranje
budući da isti nisu predmet Javnog natječaja
iz razloga što se odnose na primarnu
poljoprivrednu proizvodnju i energetsku
učinkovitost,
odnosno
područja
nisu
predviđena za sufinanciranje putem ovog
Javnog natječaja.

2.

Da li Poljoprivredna braniteljska zadruga
može sudjelovati na predmetnom Javnom
natječaju, te da li partneri na projektu
također moraju biti braniteljske zadruge?

3.

Projekt se odnosi na preradu Aronije u sok,
za što nama je nužna nabava postrojenja –
linije za preradu Aronije, te bi zaposlili
osobu sa statusom branitelja koji je
nezaposlen i prijavljen Hrvatskom zavodu
za zapošljavanje.
1. Je li se pri tome zadruga javlja za
dva projekta zasebno, u jednom za
nabavu postrojenja, a u drugom za
plaću zaposlene osobe?
2. Treba li zadruga priložiti poslovni
plan?
3. Tko je u potpisu nositelj projekta, a
tko voditelj projekta?
4. Treba li zadruga osigurati sredstva
unaprijed te će se povrat novca
izvršiti po plaćanju računa?

Pravo na prijavu projekta sukladno ovom
Javnom natječaju imaju zadruge hrvatskih
branitelja registrirane prema Zakonu o
zadrugama („Narodne novine“ broj 34/11,
125/13 i 76/14). Partneri na projektu moraju
biti braniteljske zadruge.
1. Po Javnom natječaju zadruga
hrvatskih branitelja može podnijeti
najviše dvije ponude.
Svaka
ponuda mora se odnositi na jedan
projekt. Sredstva za prijavljeni
projekt ostvaruju se uz uvjet da
zadruga u svakom projektu
zaposli barem jednu osobu sa
statusom hrvatskog branitelja iz
Domovinskog rata ili djeteta
smrtno stradalog, zatočenog ili
nestalog hrvatskog branitelja.
Dakle, projekt koji se prijavljuje
ne može se odnositi samo na
nabavu postrojenja ili samo na
plaću zaposlene osobe.
2. Zadruga ne treba priložiti poslovni
plan,
budući
su
financijski
pokazatelji rada zadruge razvidni
iz
obvezne
natječajne
dokumentacije.
3. Nositelj projekta je zadruga koja
prijavljuje
projekt
na
Javni
natječaj, dok je voditelj projekta
osoba koja je imenovana od
strane zadruge da koordinira i
vodi sve aktivnosti projekta. Za
voditelja projekta od strane
zadruge ne može biti imenovana
ista osoba na dva projekta, ako
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4.

Da li su po ovom Natječaju prihvatljivi
odnosno opravdani troškovi nabave opreme
za sječu, vuču i izvoženje šumske biomase
kao obnovljivog izvora energije odnosno
djelatnosti koja pridonosi zaštiti okoliša?

5.

Da li se mogu financirati rashladne komore
te uređenje okoliša i oprema za kušaonicu
pršuta?
Je li u opravdane troškove projekta
pripadaju prednji traktorski utovarivač s
korpom za stajski gnoj i vilama za bale, roto
brana za obradu tla, kosilica i drugi alati
potrebni za obradu zemljišta?

6.

7.

ODGOVOR

zadruga prijavljuje dva projekta
na Javni natječaj.
4. Ako ukupna vrijednost opravdanih
troškova po jednom projektu
iznosi najviše 200.000,00 kn,
zadruga koja prijavljuje projekt
nije dužna dostaviti dokaz o
osiguranju
vlastitog
udjela
sredstava u projektu. U slučaju
kada prihvatljivi troškovi projekta
iznose više od 200.000,00 kn po
jednom projektu razliku sredstava
do ukupne vrijednosti troškova
projekta mora osigurati zadruganositelj projekta. Uvjeti i način
korištenja sredstava regulirat će
ugovorom sklopljenim između
Fonda, Ministarstva i korisnika
sredstava
odnosno
zadrugenositelja projekta. Budući da
Ministarstvo branitelja i FZOEU
zajednički sudjeluju u financiranju
postoje
razlike
u
načinu
financiranja: Ministarstvo sredstva
isplaćuje temeljem dostavljenih
predračuna,
ponuda
ili
troškovnika te taj dio iznosa
zadruga ne mora unaprijed
osiguravati, dok FZOEU sredstva
isplaćuje
po
dostavljenim
računima za obavljenu isporuku,
uslugu, radove.
Sukladno Javnom
natječaju navedeni
troškovi nisu prihvatljivi za financiranje
budući da isti nisu predmet Javnog natječaja
koji se isključivo odnosi na područje zaštite
okoliša, dok navedeni troškovi pripadaju
području energetske učinkovitosti.
Troškovi nabave postrojenja, opreme te
uređenje okoliša prihvatljivi su po ovom
Natječaju.
Oprema koja podrazumijeva strojeve, oruđe,
alate i sl. neophodne za obavljanje
gospodarske djelatnosti zadruge te oprema
za strojni i ručni rad za uređenje terena
prihvatljiva je po Javnom natječaju.

Da li izjave ili neke druge dokumente u Dokumente koji se podnose na ovaj Natječaj
svezi Natječaja treba ovjeravati kod javnog nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika
bilježnika?
već potpisom i pečatom odgovorne osobe
zadruge.
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