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Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 30/15) te članka 21. Statuta Grada
Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine broj 4/09 i 3/13) Gradsko vijeće Grada Krapine na 4. sjednici
održanoj dana 28.11.2017. donijelo je
PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI
NA PODRUČJU GRADA KRAPINE ZA 2017. GODINU

UVODNE ODREDBE
I.
Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Grad Krapina u 2017. godini
dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele istih.
Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Grada Krapine.
Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju potpora male vrijednosti u
poljoprivrednom sektoru propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni
članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (Službeni
list Europske unije L 352/9). – u daljnjem tekstu: Uredba de minimis.
PODRUČJE PRIMJENE
II.
Sukladno članku 1. Uredbe de minimis, ovaj se Program primjenjuje na potpore dodijeljene
poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, uz iznimku:
a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište,
b) potpora za djelatnosti povezane s izvozom prema trećim zemljama ili državama članicama, odnosno
potpora koje su u izravnoj vezi s izvezenim količinama, uspostavom i djelovanjem distribucijske mreže ili
drugim tekućim izdacima koji su povezani s izvoznom djelatnošću
c) potpora koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvoznih.
Sukladno članku 2., točki 1. Uredbe de minimis, „poljoprivredni proizvodi“ podrazumijevaju
proizvode iz Priloga br. 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i
akvakulture obuhvaćenih uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000.
Sukladno članku 2., točke 2. Uredbe de minimis pod pojmom „jedan poduzetnik“ obuhvaćena su sva
poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:
a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;
b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili
nadzornog tijela drugog poduzeća;
c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru
sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;
d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s
drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava
članova u tom poduzeću.
Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prethodnom stavku, točkama (a) do (d) preko
jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.
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NAMJENA POTPORA
III.
Grad Krapina će u 2017. godini dodjeljivati potpore za slijedeće aktivnosti:
1. Kapitalna ulaganja
2. Sudjelovanje na predavanjima, savjetovanjima, tečajevima, edukacijama, sajmovima i
sličnim gospodarskim manifestacijama
3. Poticanje ekološke proizvodnje
Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a, sredstva potpore neće se dodjeljivati za troškove poreza
na dodanu vrijednost.
KAPITALNA ULAGANJA
IV.
Korisnici sredstava potpore za kapitalna ulaganja su poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem
odnosno prebivalištem na području Grada Krapine upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
Potpora se odobrava za kupnju novih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za obavljanje
poljoprivredne djelatnosti.
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.
Kapitalno ulaganje za koje se dodjeljuje potpora mora se realizirati do kraja veljače slijedeće godine.
SUDJELOVANJE NA PREDAVANJIMA, SAVJETOVANJIMA, TEČAJEVIMA, EDUKACIJAMA,
SAJMOVIMA I SLIČNIM GOSPODARSKIM MANIFESTACIJAMA
V.
Korisnici sredstava potpore za sudjelovanje na predavanjima, savjetovanjima, tečajevima,
edukacijama, sajmovima i sličnim gospodarskim manifestacijama su poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem
odnosno prebivalištem na području Grada Krapine upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
Potpora se odobrava za aktivnosti sudjelovanja na predavanjima, savjetovanjima, tečajevima,
edukacijama, sajmovima i sličnim gospodarskim manifestacijama iz područja poljoprivredne proizvodnje.
Maksimalan iznos potpore po korisniku je do 100% prihvatljivih troškova, ali najviše 2.000,00 kn.
POTICANJE EKOLOŠKE PROIZVODNJE
VI.
Korisnici sredstava potpore za poticanje ekološke proizvodnje su poljoprivredna gospodarstva sa
sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Krapine upisana u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava.
Potpora se odobrava za troškove stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj
proizvodnji voća i povrća odnosno sve troškove do dobivanja EKO-znaka.
Maksimalan iznos potpore po korisniku je do 100% prihvatljivih troškova, ali najviše 3.000,00 kn.
ZAVRŠNE ODREDBE
VII.
Korisnici potpora temeljem ovog Programa moraju imati:
-podmirene dospjele obveze prema Gradu Krapini,
-podmirene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje o kojima evidenciju
vodi Porezna uprava.
Okolnosti iz prethodnog stavka dokazuju se prilikom podnošenja zahtjeva.
Sukladno članku 3. Uredbe de minimis, ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen
pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR tijekom razdoblja od tri fiskalne godine te se ta
gornja granica primjenjuje bez obzira na izvor javnih sredstava i program po kojem je potpora dodijeljena.
Sukladno članku 6. Uredbe de minimis, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o
iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti na koje se primjenjuje Uredba de minimis.
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Podnositelji zahtjeva mogu podnijeti zahtjeve za dodjelu različitih potpora, ali potporu mogu ostvariti
po samo jednoj osnovi u tekućoj godini.
VIII.
Gradonačelnik Grada Krapine objavit će javni poziv za dodjelu potpora iz ovog Programa putem
medija, oglasne ploče i internet stranice Grada Krapine, u kojem će se utvrditi rokovi i postupak podnošenja
zahtjeva za dodjelu potpora s pripadajućom dokumentacijom.
Gradonačelnik Grada Krapine osnovat će Povjerenstvo za dodjelu potpora u poljoprivredi čiji su
zadaci:
-pregled i ocjena pristiglih zahtjeva za dodjelu potpora,
-utvrđivanje prijedloga liste podnositelja zahtjeva koji ispunjavaju uvjete iz ovog Programa te iznosa
potpora za dodjelu,
-provođenje nadzora u svrhu provjere istinitosti dostavljene dokumentacije i namjenskog trošenja
odobrenih sredstava od strane korisnika.
Odluku o dodjeli potpore male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis donosi Gradonačelnik te se
ista, sukladno članku 6. Uredbe de minimis, dostavlja korisniku.
Isplata sredstava odobrene potpore u iznosu većem od 3.000,00 kn uslijedit će nakon što korisnik
potpore dostavi sredstvo osiguranja povrata potpore u slučaju nenamjenskog trošenja, u obliku bjanko
zadužnice.
IX.
Korisnik potpore dužan je Gradu Krapini dostaviti pisano izvješće o realizaciji aktivnosti za koju je
dodijeljena potpora, koje sadrži prikaz utroška dodijeljene potpore, preslike računa ispostavljenih od strane
dobavljača korisniku potpore, kao i dokaze o izvršenim plaćanjima od strane korisnika potpore.
Korisnik potpore iz ovog Programa dužan je u svakom trenutku omogućiti uvid u utrošak sredstava od
strane Grada Krapine u cilju provjere istinitosti dostavljene dokumentacije i namjenskog trošenja dodijeljenih
sredstava.
Ukoliko korisnik potpore ne dostavi izvješće o realizaciji ili ne dokaže namjensko trošenje odobrenih
sredstava ili se prilikom provođenja nadzora iz prethodnog stavka utvrdi nepravilnost, korisnik potpore iz
ovog Programa dužan je odobrena sredstva vratiti na žiro račun Grada Krapine u roku od 15 (petnaest) dana
od dana utvrđivanja nepravilnosti te isti neće imati pravo na dodjelu bespovratnih sredstava iz Proračuna
Grada Krapine u narednih 5 (pet) godina.
X.
Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Krapine te
dobivanjem mišljenja Ministarstva poljoprivrede RH o usklađenosti s Uredbom de minimis.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Ivica Hršak
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