REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ
Metković, 31. kolovoza 2017.

OBAVIJEST
o provedbi Natječaja za podmjeru 5.2.
Potpora u ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i
proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama,
nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima

Grad Metković obavještava da su Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) dana 4. kolovoza 2017. objavili Natječaj za provedbu podmjere
5.2. – Potpora u ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog
elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima.
Natječaj se provodi putem Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, kojoj se
podnosi zahtjev za potporu s napomenom da je rok za podnošenje zahtjeva od 2. listopada do 1.
prosinca 2017. godine.
Potporu mogu ostvariti sve pravne i fizičke osobe koje su upisane u Upisnik poljoprivrednika. U slučaju
da niste upisani u Upisnik, možete to učiniti sve do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Također,
dužni ste biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu. Upisom u Evidenciju
korisnika dobivaju se pristupni podaci, odnosno korisničko ime i zaporka, kojima se prijavljuje u
AGRONET sustav. Detaljne upute za upis u Evidenciju korisnika i za korištenje AGRONET-a nalaze se u
Vodiču za upis u Evidenciju korisnika koji je dostupan na mrežnim stranicama APPRRR-a.
Slijedom navednog, a kako je Dubrovačko-neretvanska županija proglasila dvije elementarne nepogode
od mraza na području grada Metkovića, i to 01.03.2017. i 02.05.2017. godine, ovim putem pozivamo
sve korisnike koji su pretrpijeli štetu, a ispunjavaju uvjete da podnesu zahtjev za potporu.
Za sve informacije u vezi prijave na Natječaj budite slobodni obratiti se djelatnicima Savjetodavne službe
- koordinatorima za Dubrovačko-neretvansku županiju:
1. Ante Mijić, dipl. ing. agr., stručni savjetnik, 091/4882-954
2. Milenko Buljubašić, dipl. ing. agr., stručni savjetnik, 091/4882-948
Tekst Natječaja s uputama te Pravilnik o provedbi Mjere 5. nalazi se na mrežnim stranicama APPRRR-a
(www.apprrr.hr).
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