G R A D O N A Č E L N IK
KLASA: 320-01/16-01/1
URBROJ: 2186/01-07/4-16-10
Varaždin 25. studenog 2016. godine

Temeljem članka 5. Programa potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2016. – 2020.
godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 8/2016), Gradonačelnik Grada Varaždina dana 25.
studenog 2016. godine raspisuje
JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti poljoprivredi
na području Grada Varaždina za 2016. godinu
I.

PREDMET JAVNOG POZIVA:

Sredstva potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Varaždina za 2016. godinu,
planirana Proračunom Grada Varaždina za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna
dodjeljuju se kao bespovratna sredstva za sljedeće aktivnosti:
A. Subvencija programa udruga i zadruga u poljoprivredi
Potpora programa rada udruga i zadruga u poljoprivredi dodjeljivati će se u obliku bespovratnih
sredstava za slijedeće programe:


sudjelovanje na tuzemnim i inozemnim gospodarskim manifestacijama na kojima
se prezentiraju autohtoni poljoprivredni proizvodi i njihove prerađevine kao i
tradicijski obrti vezani uz preradu poljoprivrednih proizvoda



organizacija tradicijsko - poljoprivrednih manifestacija (izložbe, sajmovi, stručni
seminari, radionice, okrugli stolovi,...) koje promiču poljoprivrednu proizvodnju u
Gradu Varaždinu, omogućuju prezentaciju autohtonih poljoprivrednih proizvoda,
kulturne baštine i tradicijskih vrijednosti ovog kraja



aktivnosti vezane uz zaštitu interesa poljoprivrednih proizvođača s područja Grada
Varaždina uključivši edukativne aktivnosti kao i aktivnosti na zaštiti kvalitete i
izvornosti poljoprivrednih proizvoda.

B. Subvencija izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda na Gradskoj tržnici u Varaždinu
Potpora za izravnu prodaju domaćih poljoprivrednih proizvoda dodjeljivati će se u obliku
bespovratnih sredstava za zakup prodajnog mjesta na Gradskoj tržnici u Varaždinu.
II.

UVJETI I IZNOS POTPORA

Korisnik potpore može biti jedan poduzetnik koji djeluje i ima sjedište na području Grada Varaždina i
koji s potporom za koju se prijavljuje ne premašuje maksimalni iznos svih potpora male vrijednosti,
dodijeljenih tijekom razdoblja od tri fiskalne godine, od 200.000,00 €.
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Sukladno odredbama Uredbe 1407 EU pod pojmom jedan poduzetnik podrazumijevaju se svi
poduzetnici koji su izravno ili preko jednog ili više drugih poduzetnika međusobno povezani.
A. Subvencija programa rada udruga i zadruga u poljoprivredi
Potpora programa udruga i zadruga koje s područja Grada Varaždina dodjeljivati će se
udrugama i zadrugama koje su registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti na području
Grada Varaždina.
Najveći iznos potpore po jednom korisniku godišnje iznosi 5.000,00 kuna.
B. Subvencija izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda na Gradskoj tržnici u Varaždinu
Potpora će se dodjeljivati poljoprivrednicima s područja Grada Varaždina upisanim u Upisnik
obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja imaju poljoprivrednu proizvodnju na području
Grada Varaždina.
Potpora za izravnu prodaju domaćih poljoprivrednih proizvoda na Gradskoj tržnici u Varaždinu
dodjeljivati će se u obliku subvencije troškova zakupa prodajnog mjesta u visini od 200 kuna
mjesečno po korisniku.
Svi uvjeti za dodjelu potpora utvrđeni su Programom potpora poljoprivredi na području Grada
Varaždina od 2016 – 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždin“ broj 8/2016).
III.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnositelji prijava na ovaj Javni poziv dužni su dostaviti Izjavu o dodijeljenim potporama male
vrijednosti (OBRAZAC – Izjava o dodijeljenim potporama).
A. Subvencija programa rada udruga i zadruga u poljoprivredi
Podnositelji zahtjeva dužni su priložiti slijedeću dokumentaciju:






Rješenje o registraciji (zadruga) ili Izvod iz registra udruga (udruga)
presliku žiro računa koji glasi na podnositelja zahtjeva s istaknutim IBAN-om
Izvješće o namjenskom utrošku subvencija u prethodnoj godini, ako je ista bila dodijeljena
Program rada za tekuću godinu
Izjavu odgovorne osobe da će sredstva biti utrošena sukladno prijavljenom programu uz
obvezu dostavljanja izvješća o namjensko utrošku sredstava Gradu Varaždinu.

B. Subvencija izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda na Gradskoj tržnici u Varaždinu



IV.

dokaz o upisu u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
ispis parcela u posjedu iz e-katastra
ovjerena potvrda Gradske tržnice Varaždin o rezervaciji mjesta i statusu certificiranog
proizvođača s područja Grada Varaždina (OBRAZAC-Potvrda Gradske tržnice).

NAČIN I ROKOVI DOSTAVE PRIJAVE

Prijave za dodjelu potpora podnosi na službenom obrascu do 05. prosinca 2016. godine i to:
A) Subvencija programa rada udruga i zadruga na OBRASCU – Prijava udruge i zadruge
B) Subvencija izravne prodaje na Gradskoj tržnici na OBRASCU – Prijava prodaje na Gradskoj
tržnici
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Prijave s dokumentacijom se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te
adresom podnositelja na adresu:
GRAD VARAŽDIN
Upravni odjel za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju
Petra Preradovića 10
42 000 Varaždin
uz naznaku: Potpore poljoprivredi – ne otvaraj
V.

DODJELA POTOPORA

Upravni odjel za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju Grada Varaždina će nakon
utvrđivanja prava na potpore iz ovog Javnog poziva, pripremiti prijedlog odluke o isplati potpora, koju
donosi gradonačelnik Grada Varaždina.
Upravni odjel za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju Grada Varaždina pismeno
obavještava svakog podnositelja prijave o odobrenim sredstvima potpore.
Odobrena novčana sredstva doznačuju se na žiro račun korisnika.
VI.

INFORMACIJE

Sve informacije vezane za uvjete, kriterije i postupak dodjele potpora mogu se dobiti u Upravnom
odjelu za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju Grada Varaždina, Petra Preradovića 10 ili na
e-mail adresi tomislav.bogovic@varazdin.hr.

GRADONAČELNIK
Goran Habuš v.r.

