
Mjesto za naljepnicu (KLASA/URBROJ)

Popunjava djelatnik APPRRR

OSNOVNI PODACI O KORISNIKU

(naziv banke)**

HR7123600001851900006
(IBAN)**

GRAD ZABOK

Krapinsko-zagorska

49210

049/587-756

Zabok, Zabok

danijel@zabok.hr

(poštanski broj)

(telefon/mobitel)

(grad/općina, naselje)

(e-mail adresa)

(ulica i broj)

(županija sjedišta korisnika)

(ime i prezime/naziv korisnika)

ZIVTOV TRG 10 Zagrebačka banka, Zagreb

3
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(OIB)

(MBO)*

Datum:

(Ime i prezime odgovorne osobe – molimo upisati štampanim slovima)

(Potpis/ovjera odgovorne osobe)***

Ovaj obrazac je potvrda o podnošenju Zahtjeva za potporu. Nakon što elektronički (putem interneta) popunite Zahtjev za potporu koristeći

AGRONET sustav ( www.apprrr.hr ) za koji korisničko ime i lozinku izdaje Agencija za plaćanja, dužni ste ovu potvrdu ispisati, potpisati i ovjeriti

te poslati preporučenom poštom s povratnicom ili neposredno dostaviti u Centralni ili Regionalni ured APPRRR. U slučaju promjena osnovnih

podataka o korisniku, potrebno je prije podnošenja Zahtjeva za potporu ispraviti podatke u Evidenciji korisnika potpora u ruralnom razvoju i

ribarstvu kroz Zahtjev za promjenu (kartica ‘’Osnovni podaci’’) koristeći AGRONET sustav. Korisnik može zatražiti pomoć pri popunjavanju

Zahtjeva za potporu u Regionalnim uredima Agencije za plaćanja.

Fond: EPFRR

Mjera:

M07 "Temeljne usluge i obnova sela u 
ruralnim područjima"; Podmjera 7.2 
"Ulaganja u izradu, poboljšanje ili 
proširenje svih vrsta male infrastrukture, 
uključujući ulaganja u obnovljive izvore 
energije i uštedu energije"

Podmjera: 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta

Natječaj: 1. Natječaj za Operaciju 7.2.2.

Zahtjev za potporu

ID: 774566

Europska unija,  Republika Hrvatska



*Samo za obrte
** Podaci o žiro računu korisnika za uplatu potpore
***Potpisom/ovjerom Zahtjeva za  potporu ujedno potvrđujem da sam upoznat sa sadržajem i uvjetima Pravilnika/Natječaja vezano za mjeru/podmjeru M07 
"Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima"; Podmjera 7.2 "Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, 
uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije"/7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta, te da sam s istima u potpunosti suglasan. 
Uz navedeno potpisom/ovjerom ovoga obrasca potvrđujem točnost/istinitost podataka podnesenih putem AGRONET aplikacije, a vezano za Zahtjev za 
potporu ID 774566.

Zahtjev za potporu

ID: 774566

Europska unija,  Republika Hrvatska


