GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 320-01/22-01/6
URBROJ: 2186-1-06-22-6
Varaždin, 18. kolovoza 2022. godine

NACRT

Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20, 127/20 i
52/21), članka 7. stavka 1. Pravilnika o državnim potporama u sektoru poljoprivrede i
ruralnom razvoju („Narodne novine“ br. 7/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina
("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst), uz
prethodno Mišljenje Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti s Uredbom Komisije (EU) br.
1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju
Europske unije na de minimis potpore i o usklađenosti s uredbom Komisije (EU) br.
1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju
Europske unije na potporu de minimis u poljoprivrednom sektoru KLASA:__________
URBROJ:__________ od 2022., Gradsko vijeće Grada Varaždina, na ___. sjednici održanoj
dana _____________ 2022. godine donijelo je

PROGRAM
potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina
od 2022. do 2025. godine

I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(1) Ovim Programom uređuju se oblici, kriteriji i postupak dodjele potpora male
vrijednosti poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Varaždina u razdoblju
od 2022. – 2025. godine (u daljnjem tekstu: potpore).
(2) Potpore iz prethodnog stavka podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih
sredstava iz proračuna Grada Varaždina čiji se iznos utvrđuje u proračunu za svaku
godinu.
Članak 2.
(1) Potpore male vrijednosti iz članka 1. ovog Programa (u daljnjem tekstu: potpore)
dodjeljuju se sukladno Uredbi Komisije (EU) 1407/2013. od 18. prosinca 2013.
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godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de
minimis potpore, („Službeni list“ Europske unije L352/1 od 24 prosinca 2013.) i
Uredbi komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. godine o izmjeni Uredbe
1407/2013. i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i
odgovarajućoj prilagodbi, („Službeni list“ Europske unije L 215/3, 7. srpnja 2020.
godine (u daljnjem tekstu Uredba 1407/2013.)) te Uredbi Komisije (EU) br.
1408/2013. od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o
funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru
(„Službeni list“ Europske unije L 352/1 od 24. prosinca 2013.) i Uredbi Komisije (EU)
2019/316 od 21. veljače 2019. godine o izmjeni Uredbe 1408/2013. o primjeni članka
107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u
poljoprivrednom sektoru („Službeni list“ Europske unije L511 od 22. veljače 2019.
godine, (dalje u tekstu: Uredba 1408/2013.)) i dodjeljuju se Korisnicima 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
(2) Sukladno članku 2. Uredbe 1408/2013., pojam „poljoprivredni proizvodi“ znači
proizvodi iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku
proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000.
Članak 3.
(1) Korisnik Potpore iz ovog Programa može biti „jedan poduzetnik“ – poljoprivrednik (u
daljnjem tekstu: „Poljoprivrednik“).
Poljoprivrednik može biti fizička ili pravna osoba ili skupina fizičkih ili pravnih osoba
upisana u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava pri Agenciji za plaćanje u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) u Varaždinskoj županiji, koji
ima sjedište, proizvodnju i obrađuje poljoprivredno zemljište na području Grada
Varaždina, izuzev pčelara koji imaju prebivalište/sjedište na području Grada
Varaždina, a čiji su pčelinjaci stacionirani na području Grada Varaždina i/ili
Varaždinske županije.
Poljoprivrednim gospodarstvom podrazumijeva se samoopskrbno obiteljsko
poljoprivredno gospodarstvo (SOPG), obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
te obrti, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne
djelatnosti.
(2) Pod pojmom „jedan poduzetnik“ u smislu Uredbe 1407/2013. i Uredbe 1408/2013. od
18. prosinaca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju
Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru („Službeni list“
Europske unije L 352/1 od 24. prosinca 2013.) i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od
21. veljače 2019. godine o izmjeni Uredbe 1408/2013. o primjeni članka 107. i 108.
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Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom
sektoru („Službeni list“ Europske unije L511 od 22. veljače 2019. godine, (dalje u
tekstu: Uredba Komisije (EU) 1408/2013.) 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 sklopljenim 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
(3) Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prethodnom stavku od a) do d)
preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatra jednim poduzetnikom.
(4) Uredba 1407/2013. primjenjuje se na potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima u svim
sektorima, osim na:
a) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i
akvakulture kako je obuhvaćeno Uredbom (EZ) broj 104/2000 (1),
b) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji
poljoprivrednih proizvoda,
c) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i
stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda u sljedećim slučajevima:
- ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih
proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište
stavljaju poduzetnici u pitanju,
- ako su potpore uvjetovane njegovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem
na primarne proizvođače,
d) potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno
potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i
funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim troškovima povezanim s
izvoznom djelatnošću,
e) potpore koje su uvjetovane uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih
(5) Uredba 1408/2013. primjenjuje se na potpore koje se dodjeljuju 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 HR L
352/12 Službeni list Europske unije 24.12.2013.
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(6) Ako se poduzetnik bavi primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda i također
djeluje u jednom ili više sektora ili ima druge djelatnosti obuhvaćene područjem
primjene Uredbe (EU) br. 1407/2013, ta se Uredba primjenjuje na potporu koja se
dodjeljuje u vezi s tim drugim sektorima ili djelatnostima, pod uvjetom da predmetna
država članica na primjeren način, primjerice razdvajanjem djelatnosti ili troškova,
osigura da primarna proizvodnja poljoprivrednih proizvoda ne ostvaruje korist od
potpora de minimis koje se dodjeljuju u skladu s tom Uredbom.
(7) Ako poduzetnik djeluje u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda, kao i
sektoru ribarstva i akvakulture, odredbe Uredba (EZ) br. 875/2007 primjenjuju se na
potporu koja se dodjeljuje u vezi sa sektorom ribarstva i akvakulture pod uvjetom da
predmetna država članica na primjeren način, primjerice razdvajanjem djelatnosti ili
troškova, osigura da primarna proizvodnja poljoprivrednih proizvoda ne ostvaruje
korist od potpora de minimis koje se dodjeljuju u skladu s tom Uredbom.
Članak 4.
Potpora se neće dodijeliti Korisnicima koji:
1) nisu ispunili obveze povezane s plaćanjem dospjelih poreznih obveza i obveza za
mirovinsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonskim odredbama u
Republici Hrvatskoj
2) nemaju podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi
3) imaju dug prema Gradu Varaždinu po bilo kojoj osnovi
4) su za isti izdatak potraživali financijska sredstva iz drugih izvora.
II.

OBLICI POTPORA

Članak 5.
Grad Varaždin će u razdoblju od 2022. – 2025. godine dodjeljivati potpore kako slijedi:
1. Potpore male vrijednosti sukladno Uredbi 1407/2013. dodjeljuju se za mjere:
A) Sufinanciranje programa samoopskrbnog obiteljskog poljoprivrednog
gospodarstva (SOPG), obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG) te
udruga i zadruga
B) Sufinanciranje izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda na Gradskoj tržnici u
Varaždinu za samoopskrbna obiteljska poljoprivredna gospodarstva (SOPG) i
obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG)
C) Sufinanciranje nabave nove opreme za preradu i pakiranje poljoprivrednih
proizvoda
2. Potpore male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013. dodjeljuju se za mjere:
D) Sufinanciranje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta na području Grada
Varaždina
E) Sufinanciranje prihrane pčelinjih zajednica
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F) Sufinanciranje nabave i postavljanja novih plastenika ili staklenika na području
Grada Varaždina
G) Sufinanciranje projektne dokumentacije za prijavu projekata na natječaje
nacionalnih i međunarodnih fondova
A) Sufinanciranje programa samoopskrbnog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
(SOPG), obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG) te udruga i zadruga
(1) Potpora programa rada samoopskrbnog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
(SOPG), obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG), udruga i zadruga u
poljoprivredi dodjeljivat će se u obliku bespovratnih sredstava za sljedeće programe:
 sudjelovanje na tuzemnim i inozemnim gospodarsko-turističkim
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, festivali, 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.
(2) Najveći iznos potpore za navedenu mjeru po jednom Korisniku godišnje iznosi
5.000,00 kuna.
(3) Potpora će se dodjeljivati:
- OPG-ima s područja Grada Varaždina upisanim u Upisnik obiteljskih
poljoprivrednih gospodarstava koji imaju poljoprivrednu proizvodnju na
području Grada Varaždina,
- SOPG-ima i zadrugama upisanima u Upisnik poljoprivrednika koji imaju
poljoprivrednu proizvodnju na području Grada Varaždina,
- udrugama u poljoprivredi koje su upisane u Registar udruga i Registar
neprofitabilnih organizacija Ministarstva financija koja imaju sjedište na
području Grada Varaždina.
(4) Isplata sredstava potpore vrši se nakon provedenog Javnog poziva Korisnicima koji
dostave dokumentaciju propisanu u uvjetima Javnog poziva.
(5) Korisnik nema pravo na potporu ukoliko je istu primio iz drugih izvora što dokazuje
ispunjavanjem Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.
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B) Sufinanciranje izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda na Gradskoj tržnici u
Varaždinu za samoopskrbna obiteljska poljoprivredna gospodarstva (SOPG) i
obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG)
(1) Potpora za izravnu prodaju domaćih poljoprivrednih proizvoda na Gradskoj tržnici u
Varaždinu dodjeljivat će se u obliku sufinanciranja troškova zakupa prodajnog
mjesta na Gradskoj tržnici.
(2) Sufinanciranje troškova zakupa prodajnog mjesta na Gradskoj tržnici u iznosu od
200 kn mjesečno po klupi.
(3) Potpora će se dodjeljivati:
- SOPG-ima upisanima u Upisnik poljoprivrednika koji imaju poljoprivrednu
proizvodnju na području Grada Varaždina,
- OPG-ima s područja Grada Varaždina upisanim u Upisnik obiteljskih
poljoprivrednih gospodarstava koji imaju poljoprivrednu proizvodnju na području
Grada Varaždina.
(4) Isplata sredstava potpore vrši se nakon provedenog Javnog poziva Korisnicima koji
dostave ispravnu i potpunu dokumentaciju propisanu u uvjetima Javnog poziva.
(5) Korisnik nema pravo na potporu ukoliko je istu primio iz drugih izvora što dokazuje
ispunjavanjem Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.
C) Sufinanciranje nabave nove opreme za preradu i pakiranje poljoprivrednih
proizvoda
(1) Potpora se ostvariti za nabavu nove opreme za preradu poljoprivrednih proizvoda,
od ovlaštenog trgovačkog društva (trgovca, distributera), te druge pravne osobe ili
poljoprivrednog gospodarstva koje je u registru poreznih obveznika (RPO), a
temeljem valjanog i plaćenog računa (R1, R2).
(2) Potpora će se dodijeliti u iznosu do 20% prihvatljivih troškova, a do maksimalnog
iznosa od 10.000,00 kuna po jednom Korisniku.
(3) Potpora će se dodjeljivati Poljoprivrednicima s područja Grada Varaždina upisanim
u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili u Upisnik poljoprivrednika
koji imaju poljoprivrednu proizvodnju na području Grada Varaždina.
(4) Isplata sredstava potpore vrši se nakon provedenog Javnog poziva Korisnicima koji
dostave ispravnu i potpunu dokumentaciju propisanu u uvjetima Javnog poziva.
(5) Korisnik nema pravo na potporu ukoliko je istu primio iz drugih izvora što dokazuje
ispunjavanjem Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.
D) Sufinanciranje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta na području Grada
Varaždina
(1) Potpora za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta na području Grada Varaždina
ostvaruje se za kupnju od minimalno 0,1 ha do maksimalno 0,3 ha poljoprivrednog
zemljišta čija je namjena pripajanje susjednoj većoj vlastitoj čestici s ciljem
povećanja količine poljoprivrednog zemljišta u stočarskoj i ratarskoj proizvodnji kao
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i u proizvodnji povrća, voća, cvijeća te trajnih nasada za zemljište kupljeno u tekućoj
kalendarskoj godini.
(2) Iz sustava potpore izuzete su: površine koje su u prostorno-planskim dokumentima
utvrđene kao građevinsko područje, površine za koje temeljem ugovora između
srodnika koji po toj osnovi ne plaćaju porez na promet nekretnina te kupovina
državnog poljoprivrednog zemljišta
(3) Potpora će se dodjeljivat u obliku sufinanciranja do 20% prihvatljivih troškova, a do
maksimalnog iznosa od 10.000,00 kuna po jednom Korisniku.
(4) Potpora će se dodjeljivati Poljoprivrednicima s područja Grada Varaždina upisanim
u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili u Upisnik poljoprivrednika
koji imaju poljoprivrednu proizvodnju na području Grada Varaždina.
(5) Isplata sredstava potpore vrši se nakon provedenog Javnog poziva Korisnicima koji
dostave ispravnu i potpunu dokumentaciju propisanu u uvjetima Javnog poziva.
(6) Korisnik nema pravo na potporu ukoliko je istu primio iz drugih izvora što dokazuje
ispunjavanjem Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.
E) Sufinanciranje prihrane pčelinjih zajednica
(1) Potpora za prihranu pčelinjih zajednica dodjeljivat će se u obliku sufinanciranja
prihrane pčelinjih zajednica. Potpora se ostvaruje za kupovinu 2 kg šećera ili 2
šećerne pogače po pčelinjoj zajednici. Minimalan broj pčelinjih zajednica u
vlasništvu Korisnika za koje se može ostvariti potpora je 10, a maksimalan broj
pčelinjih zajednica je 100.
(2) Potpora će se dodjeljivati Korisnicima upisanima u Evidenciju pčelara i pčelinjak
Hrvatskog pčelarskog saveza. Korisnik mora imati ažurirani broj košnica prijavljenih
u očevidnik pčelinjih zajednica za godinu u kojoj je raspisan Javni poziv. Sjedište
Korisnika koji traži potporu mora biti na području Grada Varaždina, a pčelinjaci
mogu biti stacionirani na području Grada Varaždina i/ili Varaždinske županije.
(3) Isplata sredstava potpore vrši se nakon provedenog Javnog poziva Korisnicima koji
dostave ispravnu i potpunu dokumentaciju propisanu u uvjetima Javnog poziva.
(4) Korisnik nema pravo na potporu ukoliko je istu primio iz drugih izvora što dokazuje
ispunjavanjem Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.
F) Sufinanciranje nabave i postavljanja novih plastenika ili staklenika na području
Grada Varaždina
(1) Potpora će se odobriti Korisniku za kupnju i postavljanje novog staklenika ili novog
plastenika minimalne površine 100m2 na području Grada Varaždina.
(2) Maksimalan iznos potpore po Korisniku je 15% nabavne cijene bez PDV-a, a
najviše do 5.000,00 kuna po Korisniku tijekom jedne kalendarske godine.
(3) Potpora će se dodjeljivati Poljoprivrednicima s područja Grada Varaždina upisanim
u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili Upisnik poljoprivrednika koji
imaju poljoprivrednu proizvodnju na području Grada Varaždina.
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(4) Isplata sredstava potpore vrši se nakon provedenog Javnog poziva Korisnicima koji
dostave ispravnu i potpunu dokumentaciju propisanu u uvjetima Javnog poziva.
(5) Korisnik nema pravo na potporu ukoliko je istu primio iz drugih izvora što dokazuje
ispunjavanjem Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.
G) Sufinanciranje projektne dokumentacije za prijavu projekata na natječaje
nacionalnih i međunarodnih fondova
(1) Potpora će se odobriti Korisniku za troškove pripreme projektne dokumentacije za
prijavu projekata na natječaje nacionalnih i međunarodnih fondova.
(2) Maksimalan iznos potpore po Korisniku je 20%, a najviše do 15.000,00 kuna po
Korisniku tijekom jedne kalendarske godine.
(3) Potpora će se dodjeljivati Poljoprivrednicima s područja Grada Varaždina upisanim
u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili Upisnik poljoprivrednika koji
imaju poljoprivrednu proizvodnju na području Grada Varaždina.
(4) Isplata sredstava potpore vrši se nakon provedenog Javnog poziva Korisnicima koji
dostave ispravnu i potpunu dokumentaciju propisanu u uvjetima Javnog poziva.
(5) Korisnik nema pravo na potporu ukoliko je istu primio iz drugih izvora što dokazuje
ispunjavanjem Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.
III.

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

PROVEDBA I POSTUPAK DODJELE POTPORA
Članak 6.
Za provedbu mjera iz Programa potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od
2022. do 2025. godine, koje sukladno zakonu predstavljaju potporu male vrijednosti,
sredstva se dodjeljuju temeljem Javnih poziva i uvjeta propisanih u Programu i Javnim
pozivima.
Zahtjevi za potpore iz ovog Programa dostavljaju se na način definiran u Javnim
pozivima.
Korisnici i/ili prihvatljivi troškovi u Javnim pozivima mogu biti dodatno suženi u
okviru prihvatljivih Korisnika i/ili prihvatljivih troškova ovog Programa.
Javne pozive za dodjelu potpora raspisuje Gradonačelnik Grada Varaždina.
Obavijest o objavi javnog poziva objavljuje se u lokalnom tjedniku, a cjeloviti tekst se
objavljuje na službenim mrežnim stranicama Grada Varaždina www.varazdin.hr.

Članak 7.
(1) Podnošenje zahtjeva Korisnika definirat će se Javnim pozivima.
(2) Za postupak obrade podnesenih zahtjeva za dodjelu potpore zadužen je Upravni odjel
Grada Varaždina nadležan za poljoprivredu.
(3) Zahtjevi za potporu obrađivati će se prema redoslijedu zaprimanja i dodjeljivati do
iskorištenja financijskih sredstava planiranih proračunom za godinu u kojoj se provode
Javni pozivi.
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(4) Nadležni Upravni odjel iz stavka 2. ovoga članka obavlja pregled i analizu zahtjeva,
utvrđuje pravo na ostvarivanje potpora i priprema prijedlog Odluke o isplati sredstava
koju upućuje gradonačelniku Grada Varaždina.
(5) Odluku o dodjeli i isplati sredstava potpore donosi gradonačelnik Grada Varaždina.

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

Članak 8.
Prihvatljivi troškovi i uvjeti prihvatljivosti za svaku pojedinu potporu biti će utvrđeni
u Javnim pozivima.
Provoditelj Programa zadržava pravno nepriznavanja određenih izdataka ili dijela
izdataka ukoliko je razvidno kako isti nije napravljen za ispunjenje ciljeva iz svake
pojedine potpore.
Prihvatljivi izdaci dokazuju se računima koji moraju glasiti na podnositelja zahtjeva te
biti plaćeni putem poslovnog računa prijavitelja, osim ako to nije drukčije definirano u
Javnim pozivima.
Računi kojima se pravdaju troškovi moraju biti izdani na hrvatskom jeziku i
latiničnom pismu ili Korisnik mora dostaviti ovjereni prijevod isprave na hrvatskom
jeziku i latiničnom pismu
PDV nije prihvatljiv trošak u ovom Programu ukoliko je prijavitelj u sustavu PDV-a.
Članak 9.
Potpore male vrijednosti koje su odobrene prema Uredbi 1407/2013. ne smiju prelaziti
iznos od 200.000 EUR-a po pojedinom Korisniku u bilo kojem razdoblju unutar tri
fiskalne godine. Pri tome se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti neovisno o
instrumentu i razini davatelja potpore male vrijednosti. U obzir se uzimaju i sredstva iz
fondova EU ukoliko ih je Korisnik primio kao potporu male vrijednosti, neovisno o
instrumentu dodjele.
Sukladno članku 6. Uredbe 1407/2013., podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu
priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti iz drugih izvora
tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini na propisanom
obrascu koji je sastavni dio ovog Programa.
Potpore male vrijednosti u poljoprivrednom sektoru koje su odobrene prema Uredbi
1408/2013. ne smiju prelaziti iznos od 20.000 EUR-a po pojedinom Korisniku u bilo
kojem razdoblju unutar tri fiskalne godine. Pri tome se uzimaju u obzir sve potpore
male vrijednosti neovisno o instrumentu i razini davatelja potpore male vrijednosti. U
obzir se uzimaju i sredstva iz fondova EU ukoliko ih je Korisnik primio kao potporu
male vrijednosti, neovisno o instrumentu dodjele.
Sukladno članku 6. Uredbe 1408/2013., podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu
priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti iz drugih izvora
tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini na propisanom
obrascu koji je sastavni dio ovog Programa.
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IV.

KONTROLA

Članak 10.
(1) Korisnici potpora su dužni dodijeljena sredstva koristiti za odobrenu namjenu.
(2) Korisnik potpore iz ovog Programa dužan je Gradu Varaždinu, u svrhu kontrole
namjenskog utroška potpore dostaviti izvješće o utrošku sredstava zajedno s
popratnom dokumentacijom koja dokazuje namjenski utrošak sredstava sukladno
rokovima i na način utvrđen Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom
računovodstvu i registru neprofitnih organizacija, odnosno u roku od 60 dana od isteka
poslovne godine u kojoj su dodijeljena sredstva.
(3) Kontrolu namjenskog trošenja sredstava potpore vršit će Upravni odjel Grada
Varaždina nadležan za poljoprivredu.
V.

POVRAT SREDSTAVA

Članak 11.
(1) Ukoliko Korisnik potpore ne dostavi izvješće o utrošku sredstava u traženom roku
zajedno s popratnom dokumentacijom koja dokazuje namjenski utrošak sredstava,
odnosno ukoliko nenamjenski utroši sredstva, ista mora vratiti u Proračun Grada
Varaždina najkasnije 8 dana po zaprimljenom zahtjevu za povrat sredstava zajedno s
pripadajućom zakonskom zateznom kamatom koja se obračunava od trenutka kada su
predmetna sredstva isplaćena.
(2) Korisnik iz prethodnog stavka ovog članka neće biti prihvatljiv prijavitelj na
programima sufinanciranja i subvencioniranja Grada Varaždina u sljedećoj godini
raspisivanja Javnog poziva.
VI.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.
Podnošenjem Zahtjeva za dodjelu potpore u kojemu je Korisnik dostavio svoje osobne
podatke, isti je dao privolu i pristanak za njihovu obradu i korištenje za javnu objavu,
a u svrhu za koju su isti zatraženi.
Članak 13.
Nositelji provedbe mjera iz ovog Programa su: upravni odjel Grada Varaždina
nadležan za poljoprivredu i upravni odjel Grada Varaždina nadležan za financije.
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Članak 14.
Ovaj Program stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Grada Varaždina“.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA
Zdravka Grđan, prof.
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Grad Varaždin

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti u poljoprivredi – Uredba 1407/2013. za 2022. godinu

IZJAVA
O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI
(Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013.)

Potpora male vrijednosti ne smije biti veća od 200.000 EUR u predmetnoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine. (Uredba
Komisije (EU) br. 1407/2013. od 18. prosinca 2013. godine i Uredba Komisije (EU) broj 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br.
1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi)
Naziv prijavitelja:
Adresa prijavitelja:
U 2020.godini:

Nazivi državnih tijela ili pravnih osoba
koje su odobrile potpore malih vrijednosti:

Namjene ili projekti za koje su
odobrene potpore:

Iznosi potpora u
kunama:

Datumi dodjele
potpora:

Dodijeljene potpore
smo opravdali i
namjenski
iskoristili (DA/NE)

Namjene ili projekti za koje su
odobrene potpore:

Iznosi potpora u
kunama:

Datumi dodjele
potpora:

Dodijeljene potpore
smo opravdali i
namjenski
iskoristili (DA/NE)

1.
2.
3.
U 2021.godini:

Nazivi državnih tijela ili pravnih osoba
koje su odobrile potpore malih vrijednosti:

1.
2.
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3.
U 2022. godini:

Nazivi državnih tijela ili pravnih osoba
koje su odobrile potpore malih vrijednosti:

Namjene ili projekti za koje su
odobrene potpore:

Iznosi potpora u
kunama:

Datumi dodjele
potpora:

Dodijeljene potpore
smo opravdali i
namjenski
iskoristili (DA/NE)

1.
2.
3.
Iznos ukupno
primljenih potpora- kn:

Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj Izjavi istiniti, točni i potpuni.

Mjesto i datum

____________________________________

M. P.

Za prijavitelja
(ime i prezime te potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

_________________________________________
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Grad Varaždin

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti u poljoprivredi – Uredba 1408/2013. za 2022. godinu
IZJAVA
O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI
(Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013.)

Potpora male vrijednosti ne smije biti veća od 20.000 EUR u predmetnoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine. (Uredba Komisije (EU) 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) i Uredbe Komisije (EU) broj 2019/316 od 21. veljače 2019. godine o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o
funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru
Naziv prijavitelja:
Adresa prijavitelja:
U 2020.godini:

Nazivi državnih tijela ili pravnih osoba
koje su odobrile potpore malih vrijednosti:

Namjene ili projekti za koje su
odobrene potpore:

Iznosi potpora u
kunama:

Datumi dodjele
potpora:

Dodijeljene potpore
smo opravdali i
namjenski
iskoristili (DA/NE)

Namjene ili projekti za koje su
odobrene potpore:

Iznosi potpora u
kunama:

Datumi dodjele
potpora:

Dodijeljene potpore
smo opravdali i
namjenski
iskoristili (DA/NE)

1.
2.
3.
U 2021.godini:

Nazivi državnih tijela ili pravnih osoba
koje su odobrile potpore malih vrijednosti:

1.
2.
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3.
U 2022. godini:

Nazivi državnih tijela ili pravnih osoba
koje su odobrile potpore malih vrijednosti:

Namjene ili projekti za koje su
odobrene potpore:

Iznosi potpora u
kunama:

Datumi dodjele
potpora:

Dodijeljene potpore
smo opravdali i
namjenski
iskoristili (DA/NE)

1.
2.
3.
Iznos ukupno
primljenih potpora- kn:

Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj Izjavi istiniti, točni i potpuni.

Mjesto i datum

____________________________________

M. P.

Za prijavitelja
(ime i prezime te potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

_________________________________________
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