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Krapina, 4.12.2017.
Na temelju točke VIII. Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Krapine za 2017.
godinu (Službeni glasnik Grada Krapine br. 9/17) gradonačelnik Grada Krapine objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora sukladno
„Programu potpora u poljoprivredi na području Grada Krapine za 2017. godinu“

UVODNE ODREDBE
I.
Ovim Javnim pozivom utvrđuju se rokovi i postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpora
u poljoprivredi na području Grada Krapine u 2017. godini s pripadajućom dokumentacijom.

NAMJENA POTPORA
II.
Grad Krapina će u 2017. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti za slijedeće aktivnosti:
1. Kapitalna ulaganja (u daljnjem tekstu – aktivnost 1.)
2. Sudjelovanje na predavanjima, savjetovanjima, tečajevima, edukacijama, sajmovima
i sličnim gospodarskim manifestacijama (u daljnjem tekstu – aktivnost 2.)
3. Poticanje ekološke proizvodnje (u daljnjem tekstu – aktivnost 3.)
Prilikom dodjele potpora uzimaju se u obzir samo prihvatljivi troškovi nastali u 2017. godini,
dok se prilikom dodjele potpora za kapitalna ulaganja uzimaju u obzir prihvatljivi troškovi nastali u
2017. godini zaključno do kraja veljače 2018. godine.
Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a, sredstva potpore neće se dodjeljivati za
troškove PDV-a.

PODNOSITELJI ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA / KORISNICI POTPORA
III.
Korisnici potpora za aktivnost 1., aktivnost 2. i aktivnost 3. mogu biti poljoprivredna
gospodarstva sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Krapine upisana u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava.
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PRIHVATLJIVI TROŠKOVI I VISINA POTPORE
IV.
Aktivnost 1.
Prihvatljivi troškovi za aktivnost 1. su troškovi kupnje potpuno novog poljoprivrednog stroja,
mehanizacije i opreme za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
Potpuno novi strojevi, mehanizacija i oprema označavaju sredstva koja nikada ranije nisu
korištena i koja fakturira direktno proizvođač (odnosno njegov zastupnik ili preprodavač).
Maksimalan iznos potpore po korisniku je do 50% prihvatljivih troškova, ali najviše
20.000,00 kn.
Korisnik potpore dužan je iz vlastitih izvora ili sredstvima iz drugih izvora financirati
najmanje 50% prihvatljivih troškova ulaganja, a što je dužan dokazati u izvješću o realizaciji ulaganja.
Aktivnost 2.
Prihvatljivi troškovi za aktivnost 2. su troškovi kotizacije/naknade za sudjelovanje na
predavanjima, savjetovanjima, tečajevima, edukacijama, sajmovima ili sličnim gospodarskim
manifestacijama iz područja poljoprivredne proizvodnje.
Maksimalan iznos potpore po korisniku je do 100% prihvatljivih troškova, ali najviše
2.000,00 kn.
Aktivnost 3.
Prihvatljivi troškovi za aktivnost 3. su troškovi stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja
sukladnosti u ekološkoj proizvodnji voća i povrća odnosno svi troškovi do dobivanja EKO-znaka.
Maksimalan iznos potpore po korisniku je do 100% prihvatljivih troškova, ali najviše
3.000,00 kn.
Ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći
iznos od 15.000,00 EUR tijekom razdoblje od tri fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje
bez obzira na izvor javnih sredstava i program po kojem je potpora dodijeljena.

POSTUPAK I ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA
V.
Zahtjevi za dodjelu potpore podnose se na slijedećim obrascima koji su sastavni dio ovog
Javnog poziva:
-obrazac P-1: Zahtjev za dodjelu potpore za kapitalno ulaganje u poljoprivredi
-obrazac P-2: Zahtjev za dodjelu potpore za sudjelovanje na predavanjima, savjetovanjima,
tečajevima, edukacijama, sajmovima i sličnim gospodarskim manifestacijama
-obrazac P-3: Zahtjev za dodjelu potpore za poticanje ekološke proizvodnje
Obrasci Zahtjeva mogu se preuzeti u Gradu Krapini, Magistratska 30, 49000 Krapina ili na
web stranici Grada Krapine http://www.krapina.hr.
Zahtjevi za dodjelu potpore dostavljaju se za svaku aktivnost pojedinačno na predviđenom
obrascu.
Uz zahtjev se obvezno dostavlja pripadajuća dokumentacija navedena u istom.
Dokumentacija koja se obvezno dostavlja uz zahtjev može se dostaviti u neovjerenoj preslici.
Podnositelji zahtjeva mogu podnijeti zahtjeve za dodjelu potpora za različite aktivnosti, ali
potporu mogu ostvariti samo za jednu od aktivnosti u tekućoj godini.

VI.
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Zahtjevi se dostavljaju poštom ili osobno na adresu Grad Krapina, Magistratska 30, 49000
Krapina s naznakom „Zahtjev za dodjelu potpore u poljoprivredi u 2017. godini“.
Rok dostave zahtjeva na prethodno navedenu adresu je 15. prosinac 2017.g., bez obzira na
način dostave.
Nepravovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

POSTUPAK DODJELE POTPORA
VII.
Potpore po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se sukladno kriterijima i postupku propisanom
Programom potpora u poljoprivredi na području Grada Krapine za 2017. godinu (Službeni glasnik
Grada Krapine broj 9/17) odobrenim od strane Ministarstva poljoprivrede RH.
Zahtjevi pristigli po ovom Javnom pozivu obrađivat će se redoslijedom zaprimanja do utroška
predviđenih sredstava za navedene namjene.
Nakon provedenog postupka pregleda i ocjene pristiglih zahtjeva, podnositelji zahtjeva bit će
obaviješteni o rezultatima istog.
Podaci o korisnicima potpore, iznosima i namjeni dodijeljenih sredstava po korisniku bit će
objavljeni i na internetskim stranicama Grada Krapine.
VIII.
Grad Krapina zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva te pri tome ne snosi
nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

GRADONAČELNIK
Zoran Gregurović
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