Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20. i 127/20)
i članka 30. Statuta Općine Sveti Petar Orehovec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije“ broj 9/09, 4/13, 3/18. i 10/20), Općinsko vijeće Općine Sveti Petar Orehovec na 23. sjednici
održanoj 31. ožujka 2021. godine donijelo je
PROGRAM
potpora u poljoprivredi na podruĉju Općine Sveti Petar Orehovec za 2021. godinu

I.

OPĆI UVJETI

Ĉlanak 1.
Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Općina Sveti Petar
Orehovec (u daljnjem tekstu: Općina) u 2021. godini dodjeljivati potpore te kriteriji i postupak dodjele
istih.
Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine Sveti
Petar Orehovec za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun).
Ĉlanak 2.
Potpore male vrijednosti dodjeljivati će se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore
poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca
2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis
u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24.12.2013.) kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU)
2019/316 od 21. veljače 2019. 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 (SL L
51I, 22.2.2019.) (dalje u tekstu: Uredba de minimis 1408/2013) i Uredbom Komisije (EU) br.
1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske
unije na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013.) kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU)
2020/972 оd 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 (SL L
215, 7.7.2020.) (dalje u tekstu: Uredba de minimis 1407/2013).
Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013, 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 djelatnostima vezanima uz izvoz, to jest potpora koje su izravno vezane uz izvezene
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 1. Uredbe de minimis 1407/2013, ova se Uredba primjenjuje 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) br. 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:

i. 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;
ii. ako su potpore uvjetovane njihovim 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 tekućim troškovima povezanima s
izvoznom djelatnošću;
(e)
potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih.
Sukladno članku 2. Uredbe de minimis 1408/2013 i Uredbe de minimis 1407/2013 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 prvom podstavku točkama (a) do (d)
preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.
Sukladno članku 2. Uredbe 1408/2013, „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.
Ĉlanak 3.
Općina će u 2021. godini dodjeljivati potporu za slijedeću aktivnost:
1.Potpora za podizanje razine konkurentnosti izgradnjom genetskog potencijala u stočarstvu
(sukladno Uredbi 1408/2013)
2. Sufinanciranje nabave loznih cijepova i voćnih sadnica (sukladno Uredbi 1408/2013)
3. Potpora za edukaciju i stručno osposobljavanje (sukladno Uredbi 1408/2013)
4. Potpora za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama (sukladno Uredbi
1407/2013)
1. Mjera: Podizanje razine konkurentnosti izgradnjom genetskog potencijala u stoĉarstvu
Ĉlanak 4.
Sredstvima Proračuna u ukupnoj svoti 180.000,00 kuna osigurana je potpora za podizanje
razine konkurentnosti izgradnjom genetskog potencijala u stočarstvu.
Ĉlanak 5.
Korisnici potpora su pravne i fizičke osobe koje se bave primarnom poljoprivrednom
proizvodnjom s područja Općine i koje su uključene u provedbu Uzgojnog programa.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 75% od ukupne vrijednosti
izvršenog ulaganja.

U slučaju podnošenja više zahtjeva maksimalan iznos potpore po korisniku će se
proporcionalno umanjiti.
Uvjeti za dodjelu potpore su:
-

korisnici potpora su pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u
Agenciji za plaćanje u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju,
korisnici su dužni dostaviti potvrdu uzgojne organizacije da su uključeni u provedbu uzgojnog
programa,
proizvodna godina veže se na članak 13., stavak 3. ovoga Programa.

Ĉlanak 6.
Subvenciju za podizanje razine konkurentnosti izgradnjom genetskog potencijala u stočarstvu
odobrava općinski načelnik temeljem zahtjeva za subvenciju.
2. Mjera: Sufinanciranje nabave loznih cijepova i voćnih sadnica
Ĉlanak 7.
Općina će sufinancirati nabavu loznih cijepova i voćnih sadnica u ukupnoj svoti od 20.000,00
kuna.
Ĉlanak 8.
Pravo na subvencioniranje kupnje sadnica loznih cijepova i voćnih sadnica (u daljnjem tekstu:
subvencija) imaju pravne i fizičke osobe s područja Općine Sveti Petar Orehovec.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 75% od ukupne vrijednosti
izvršenog ulaganja za nabavu loznih sadnica, te se dodjeljuju nakon izvršene sadnje i izvršenog
očevida od strane Povjerenstva.
Potpore za nabavu loznih cijepova će se odobriti u iznosu do 75% po sadnici za bijele i crne sorte
grožđa, za minimalno 50 komada, a maksimalno 1000 komada sadnica.
Potpore za nabavu voćnih sadnica (izuzev oraha) će se odobriti u iznosu do 50% po sadnici, najviše do
20,00 kuna, za minimalno 10 komada, a maksimalno 500 komada sadnica.
U slučaju podnošenja više zahtjeva maksimalan iznos potpore po korisniku će se proporcionalno
umanjiti.

-

Uvjeti za dodjelu potpore su:
korisnici potpora su pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u
Agenciji za plaćanje u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju,
sjedište poljoprivrednog gospodarstva te poljoprivredna površina za koju se traži potpora treba
biti na području Općine Sveti Petar Orehovec,
ulaganje treba biti izvršeno u tekućoj godini, a prije podnošenja zahtjeva za isplatu,
postojanje certifikata/dekleracije sa sadnice kojim se dokazuje otpornost na bolest zlatne žutice
vinove loze izdane od proizvođača sadnica vinove loze,
potvrda Povjerenstva o izvršenom ulaganju s točno utvrđenom katastarskom česticom,
podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu ukoliko je istu primio iz drugih izvora,
proizvodna godina veže se na članak 13., stavak 3. ovoga Programa.

3. Mjera: Potpora za edukaciju i struĉno osposobljavanje

Ĉlanak 9.
Sredstvima Proračuna u ukupnoj svoti od 15.000,00 kuna dodjeljuje se jednokratna potpora za
financiranje edukacije, stručnog osposobljavanja i seminara poljoprivrednih proizvođača s područja
Općine.
Ĉlanak 10.
Pravo na subvencioniranje imaju pravne i fizičke osobe, koje imaju sjedište na području Općine
Sveti Petar Orehovec.
U slučaju podnošenja više zahtjeva maksimalan iznos potpore po korisniku će se
proporcionalno umanjiti.
Uvjeti za dodjelu potpore su:
- korisnici potpora su pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u
Agenciji za plaćanje u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju,
- sjedište poljoprivrednog gospodarstva treba biti na području Općine Sveti Petar Orehovec,
- podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu ukoliko je istu primio iz drugih izvora,
- proizvodna godina veže se na članak 13., stavak 3. ovoga Programa.
4. Mjera: Potpora za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama
Ĉlanak 11.
Sredstvima Proračuna u ukupnoj svoti 35.000,00 kuna osigurana je potpora za prodaju
vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama.
Ĉlanak 12.
Svrha potpore je olakšati malim lokalnim poljoprivrednim proizvođačima pristup
tržištu i distribuciju njihovih proizvoda.
Pravo na subvencioniranje imaju fizičke i pravne osobe koje imaju sjedište na području
Općine Sveti Petar Orehovec, upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, te proizvode
i/ili prerađuju vlastite poljoprivredne proizvode.
Prihvatljivi su troškovi najma prostora/štanda za prodaju na tržnicama.
Potpora se dodijeljuje u visini do 50% ukupno prihvatljivih troškova, do maksimalnog
iznosa od 1.000,00 kuna po jednom korisniku.
Za korisnike koji su u sustavu PDV-a isti nije prihvatljiv trošak.
U slučaju podnošenja više zahtjeva maksimalan iznos potpore po korisniku će se
proporcionalno umanjiti.
II.

POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK DODJELE POTPORE
Ĉlanak 13.
Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju:
 dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 preslika originalnog računa o izvršenoj usluzi/kupnji sjemena/sadnica/materijala/najmu
prostora/štanda,
 preslika žiro-računa/IBAN,
 preslika osobne iskaznice,
 izjava da korisnik je/nije u sustavu PDV-a,

 izjava o korištenju potpora male vrijednosti,
 druge dokumente propisane Javnim pozivom za određenu mjeru potpore.
Podnositelju zahtjeva za subvenciju, kao i članu njegova kućanstva koji imaju dugovanja
prema Općini neće se odobriti subvencija.
Proizvodna godina u smislu ovoga Programa odnosi se na period od 1. prosinca 2020. godine
do 30. studenoga 2021. godine.
Zahtjev se podnosi do 1. prosinca 2021. godine.
Zaključak o isplati subvencije donosi općinski načelnik na osnovu kojeg će Jedinstveni upravni
odjel izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za subvenciju.
Ĉlanak 14.
Sukladno članku 3. Uredbe de minimis 1408/2013 i Uredbe de minimis 1407/2013 ukupan
iznos potpora de minimis koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 20
000 EUR odnosno 200 000 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.
Sukladno članku 6. Uredbe de minimis 1408/2013 i Uredbe de minimis 1407/2013,
podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih de minimis potpora iz
drugih izvora. Davatelj de minimis potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je
dodijeljena de minimis potpora sukladno Uredbi de minimis.
Ĉlanak 15.
Općina će objaviti javni poziv za dodjelu potpora iz ovog Programa putem oglasne ploče i
mrežne stranice Općine (www.svetipetarorehovec.hr), u kojem će se utvrditi rokovi i postupak
podnošenja zahtjeva za dodjelu potpora s pripadajućom dokumentacijom.
III.

STUPANJE NA SNAGU
Ĉlanak 16.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI PETAR OREHOVEC
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