Na temelju Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kloštar Podravski za 2016. godinu
KLASA: 320-01/15-01/04, URBROJ: 2137/21-15-1 od 18. prosinca 2015. godine i članka 49.
Statuta Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13)
općinski načelnik Općine Kloštar Podravski, po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju
Ministarstva poljoprivrede dana 5. veljače 2016. objavljuje
JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA U POLJOPRIVREDI
NA PODRUČJU OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI U 2016. GODINI

I.
Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore
poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca
2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de
minimis u poljoprivrednom sektoru - u daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013.
II.
Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013, Program potpora u poljoprivredi primjenjuje na
potpore dodijeljene poduzetnicima koji se bave primarnom poizvodnjom poljoprivrednih proizvoda,
uz iznimku:
a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište,
b) potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to jest potpora koje su izravno vezane uz
izvezive količine, potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za neke
druge tekuće troškove vezane uz izvoznu djelatnost,
c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda.
Sukladno članku 2. Uredbe 1408/2013, „poljoprivredni proizvod“ znači proizvod iz Priloga
I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture
obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000.
III.
Predmet ovog javnog poziva je podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora male
vrijednosti u poljoprivredi na području Općine Kloštar Podravski (u daljnjem tekstu: Općina) u
2016. godini za sljedeće aktivnosti:
1. Mjera 1: edukacije, stručno osposobljavanje
proizvođača
2. Mjera 2: sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja

i

seminari

poljoprivrednih

Korisnici potpore mogu biti poljoprivrednici s prebivalištem na području Općine Kloštar
Podravski upisani u Upisnik obiteljskih gospodarstva koji nemaju dugovanja prema Općini Kloštar
Podravski te ispunjavaju druge uvjete iz javnog poziva vezano za pojedinu mjeru.
Mjera 1: edukacije, stručno osposobljavanje i seminari poljoprivrednih proizvođača
Sredstvima Proračuna u ukupnoj svoti 10.000,00 kuna financirat će se edukacije, stručno
osposobljavanje i seminari poljoprivrednih proizvođača s područja Općine Kloštar Podravski.
Korisnici: fizičke i pravne osobe s područja Općine Kloštar Podravski upisane u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava, kojima je primarna djelatnost poljoprivreda.
Općina je u Proračunu osigurala sredstva u svoti 10.000,00 kuna za subvencioniranje
edukacije pravnih i fizičkih osoba koja se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom u iznosu
najviše do 100,00 kuna po pojedinoj edukaciji korisnika u tekućoj godini, prema dostavljenoj

kopiji računa za troškove edukacije, stručnog osposobljavanja i seminara. Korisnici koji su u
sustavu PDV, isti nije prihvatljiv trošak.
Korisnici subvencije moraju imati prebivalište odnosno sjedište na području Općine Kloštar
Podravski. Poljoprivredni proizvođači moraju biti upisani u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih
gospodarstava kao nositelji ili član.
Subvenciju za poticanje edukacije, stručnog osposobljavanja i završenog seminara odobrava
općinski načelnik temeljem zahtjeva za subvenciju.
Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju:
- dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
- preslika certifikata, iskaznice odnosno drugog odgovarajućeg dokumenta o stečenom
znanju,
- preslika računa,
- preslika žiro-računa/IBAN,
- preslika osobne iskaznice,
- izjava da korisnik nije u sustavu PDV-a.
Zahtjevi se podnosi do 31. 12. 2016. godine.

Mjera 2: sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja
Sredstvima Proračuna u ukupnoj svoti 35.000,00 kuna sufinancirat će se umjetno
osjemenjivanje na području Općine Kloštar Podravski.
Općina je u Proračunu osigurala sredstva u svoti 35.000,00 kuna za sufinanciranje umjetnog
osjemenjivanja goveda i to pravnim i fizičkim osobama koje se bave primarnom poljoprivrednom
proizvodnjom s područja Općine upisanima u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i to:
- sjeme za umjetno osjemenjivanje goveda koje se vrši najviše za 4 plotkinje po obiteljskom
gospodarstvu godišnje u visini 200,00 kuna po plotkinji.
Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za sufinanciranje:
- dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
- preslika potvrde veterinarske stanice koja je obavila uslugu,
- preslika računa veterinarske stanice koja je obavila uslugu,
- preslika dokaza o uplati računa,
- preslika žiroračuna / IBAN,
- preslika osobne iskaznice,
- izjava da korisnik nije u sustavu PDV-a.
Zahtjevi se podnosi do 31.12.2016. godine.

IV.
Nepotpuni zahtjevi, nerazumljivi i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija tražena za
pojedinu potporu, neće se razmatrati.
Potrebni obrasci zahtjeva i izjava sastavni su dijelovi ovog Javnog poziva.

V.
Ovaj javni poziv za dodjelu potpora biti će objavljen na putem oglasne ploče i internet
stranice Općine Kloštar Podravski, a sve informacije mogu se dobiti u Općini Kloštar Podravski,
Kralja Tomislava 2, Kloštar Podravski, na telefon 048/816 066.
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