GRADONAČELNIK
KLASA: 320-01/19-01/2
URBROJ: 2182/10-02-19-118
U Kninu, 08. studeni 2019. godine
Na temelju članka 15. Programa potpora poljoprivredi na području Grada Knina za razdoblje
2019.-2021. godine („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/19, 11/19 i 13/19) gradonačelnik
Grada Knina dana 08. studenog 2019. godine raspisuje
JAVNI POZIV
ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA KNINA
U 2019. GODINI
PO 1. I 2. IZMJENAMA PROGRAMA
PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava potpore poljoprivredi na području
Grada Knina u 2019. godini.
Bespovratna sredstva dodjeljuju se za:
Mjera 1. POTPORE MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA
Mjera 2. POTPORE OČUVANJU I PROŠIRENJU STOČNOG FONDA
Mjera 3. POTPORA KAPITALNIM ULAGANJIMA U SEKTORU BILJNE
PROIZVODNJE
Mjera 4. POTPORA IZRADE PRIJAVNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE KOJI ĆE
SE PRIJAVLJIVATI ZA SREDSTVA EU FONDOVA
Mjera 5. POTPORA ULAGANJU U PRERADU VLASTITIH POLJOPRIVREDNIH
PROIZVODA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU
Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore
poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EU), broj 1408/2013 (SL L
352/9 od 24.12.2013. godine), Uredbom Komisije (EU) br. 2019/316 od 21. veljače 2019. o
izmjeni Uredbe broj 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju
Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51I od 22. 2. 2019.) i
Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108.
Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore ( SL L 352/1).
Korisnici sredstava potpore su: poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava, te obrti, zadruge i trgovačka društva registrirani za obavljanje poljoprivredne
djelatnosti s sjedištem u Gradu Kninu, koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju za koju
traže potporu na području Grada Knina te aktivnost za koju se odobrava potpora obavljaju na
vlastitom gospodarstvu, gospodarstvu koje je u najmu ili nekom drugom - dokazivom obliku
raspolaganja, da nemaju dugovanja prema Gradu, a ispunjavaju i druge uvjete propisane
Programom potpora poljoprivredi na području Grada Knina za razdoblje 2019.-2021. godine.
Uvjeti za dodjelu potpore su:
- da podnositelj zahtjeva ima prebivalište/registriranu djelatnost na području Grada
Knina,
1

-

da podnositelj zahtjeva nema dugovanja prema Gradu Kninu kao ni prema državi,
da podnositelj ne koristi druge izvore sufinanciranja za predmetnu potporu,
da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik/da ima registriranu djelatnost sa sjedištem
u Gradu Kninu,
da obavlja poljoprivrednu (upisanu /registriranu) djelatnost na području grada Knina,
te
da ima ekonomsku veličinu gospodarstva minimalno 2.000 EURA, izuzev za kupnju
selekcioniranih matica i prihranu pčelinjih zajednica za koje pravo na potporu imaju
registrirani pčelari koji imaju u službenoj evidenciji pčelara i pčelinjaka upisano više
od 10 pčelinjih zajednica.

MJERA 1.

POTPORE MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA

Prihvatljivi korisnici potpore su mladi poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava, mlađi od 40 godina koji su nositelji poljoprivrednog gospodarstva.
Potpora će se odobriti sukladno Uredbi Komisije (EU) za početne potpore mladim
poljoprivrednicima kod pokretanja i modernizacije primarne poljoprivredne proizvodnje i to
za:
- izradu poslovnog plana, troškovnika ulaganja te konzultantske usluge - prijava za EU
sredstva,
- izradu projektne dokumentacije za gradnju i/ili rekonstrukciju postojećih
gospodarskih objekata potrebnih za obavljanje djelatnosti,
- kupnju certificiranog sadnog materijala,
- kupnju domaćih životinja,
- kupnju nove poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme potrebne za rad,
- podizanje novih i obnova postojećih višegodišnjih nasada, te
- kupnju i opremanje plastenika i staklenika.
Potpora po jednom korisniku se dodjeljuje u visini od 85% iznosa prihvatljivog troška, a
najviše do 30.000,00 kuna godišnje.
MJERA 2.

POTPORE OČUVANJU I PROŠIRENJU STOČNOG FONDA

Potpora se dodjeljuje korisniku za sufinanciranje:
- kupnje rasplodnih domaćih životinja u cilju povećanja stočnog fonda,
- troškova kontrole i suzbijanja bolesti u sektoru stočarstva,
- troškova provedbe obvezne - zakonski propisane higijensko-zdravstvene zaštite,
- troškovi prihrane u pčelarstvu,
- osmišljavanje i izrada deklaracija (dizajn naljepnica) te sufinanciranje troškova
ishođenja i izrade markica „Med hrvatskih pašnjaka“ i „Ekoproizvod“ za med i druge
pčelinje proizvode,
- kupnja nove mehanizacije, strojeva i opreme potrebne za rad,
Potporom se želi potaknuti opstanak i razvoj poljoprivrednih gospodarstava u sektoru
stočarstva.
Potpora po jednom korisniku se dodjeljuje u visini od 80% iznosa prihvatljivog troška, a
najviše do 30.000,00 kuna godišnje.
Za kupnju rasplodnih domaćih životinja minimalan iznos za koje se može dodijeliti potpora je
2.000,00 kuna po korisniku. Iznimno za kupnju selekcioniranih matica od ovlaštenih
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proizvođača odobrava se potpora od 60,00 kuna po jednoj matici uz maksimalni iznos
potpore do 2.000,00 kuna. Broj kupljenih matica ograničava se na 50% od broja pčelinjih
zajednica upisanih u službenu evidenciju pčelara i pčelinjaka.
Za prihrane u pčelarstvu (isključivo za kupnju pogačica) iznos potpore je 20,00 kuna/pčelinjoj
zajednici.
MJERA 3. POTPORA KAPITALNIM ULAGANJIMA U SEKTORU BILJNE
PROIZVODNJE
Gradska potpora odobrit će se korisniku za izvršena ulaganja u sektoru biljne proizvodnje.
Potpora za ulaganja odobrit će se korisnicima koji ispunjavaju sljedeće uvjete: da se korisnici
bave proizvodnjom voća, povrća te aromatičnog i ljekovitog bilja na otvorenoj površini većoj
od 0,3 ha, odnosno ukoliko se proizvodnja obavlja u plastenicima, površina plastenika mora
biti najmanje 200 m2.
U prihvatljive troškove ubrajaju se:
- kupnja dugogodišnjeg sadnog materijala / voća, sadnica ljekovitog i aromatičnog bilja,
- kupnja, postavljanje i opremanje plastenika/staklenika,
- kupnja nove poljorivredne mehanizacije, strojeva i opreme potrebne za rad,
- kupnja jednogodišnjeg sadnog materijala.
Potpora se dodjeljuje u visini od 80% iznosa prihvatljivog troška za potporu kapitalnim
ulaganjima u sektoru biljne proizvodnje, a maksimalan iznos potpore je 30.000,00 kuna po
korisniku godišnje.
Za kupnju sadnog materijala (voća, povrća, aromatičnog bilja) minimalan iznos za koji se
može dodijeliti potpora je 3.000,00 kuna po korisniku.
Za kupnju jednogodišnjeg sadnog materijala minimalni iznos potpore je 1.000,00 kuna.
MJERA 4. POTPORA IZRADE PRIJAVNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE
KOJI ĆE SE PRIJAVLJIVATI ZA SREDSTVA EU FONDOVA
Gradska potpora odobrit će se za izvršene konzultantske usluge i izradu prijavne
dokumentacije na natječaj u poljoprivredi koji će se prijavljivati za sredstva EU fondova.
Potpora po jednom korisniku iznosi do 50% ukupnih dokumentiranih troškova, a najviše do
2.000,00 kn po korisniku godišnje.
MJERA 5. POTPORA ULAGANJU U PRERADU VLASTITIH POLJOPRIVREDNIH
PROIZVODA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM
GOSPODARSTVU
Ova mjera provodi se temeljem Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o
primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (
SL L 352/1).
Potporom se sufinancira kupovina opreme za preradu vlastitih poljoprivrednih proizvoda
proizvedenih na obiteljskom gospodarstvu.
Potpora se dodjeljuje u visini od 80% iznosa prihvatljivih troškova, a maksimalan iznos
potpore je 30.000,00 kuna po korisniku godišnje.
Minimalan iznos potpore po ovoj mjeri je 2.000,00 kuna.
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OPĆI UVJETI
Poziv je otvoren do utroška sredstava, odnosno do 1. prosinca 2019. godine.
Korisnik potporu može ostvariti samo jednom. Ukoliko je za isto ulaganje ili mjeru ostvario
pravo na potporu iz drugog proračuna (državnog ili županijskog) ne može za isto ulaganje ili
mjeru ostvariti pravo na potporu Grada Knina.
Ukoliko se korisnik javlja na više mjera popunjava za svaku mjeru zaseban obrazac, ali
potporu po jednoj mjeri može ostvariti samo jednom tijekom kalendarske godine.
Uvjeti, kriteriji, način dodjele potpora te obveze korisnika potpore detaljno su propisani u
Programu potpora poljoprivredi na području Grada Knina za razdoblje 2019.-2021. godine
(„Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/19, 11/19 i 13/19).
Potpore se dodjeljuju na temelju zaprimljenih Zahtjeva, dostavljene dokumentacije i kriterija
propisanih Programom potpora poljoprivredi na području Grada Knina za razdoblje 2019. –
2021. godine.
Zahtjevi za potpore podnose se na za to propisanim obrascima Zahtjeva za dodjelu potpora za
svaku propisanu mjeru. Na obrascu Zahtjeva sadržan je popis dokumentacije koja se prilaže
uz isti. Obrasci Zahtjeva za svaku mjeru su sastavni dio ovog Javnog poziva.
Korisnik potpore male vrijednosti mora davatelju državne potpore dati Izjavu o dodijeljenim
potporama male vrijednosti. Obrazac Izjave o dodijeljenim potporama male vrijednosti
sastavni je dio Javnog poziva.
Iznimno, podnositelji zahtjeva za mjeru 5. popunjavanju Izjavu o potporama male vrijednosti
koji se odnosi samo za navedenu mjeru (Izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti za
mjeru 5.).
Zahtjevi se mogu preuzeti sa službene internet stranice Grada Knina ili osobno u Javnoj
ustanovi Lokalna agencija Matica, zgrada Gradske uprave Grada Knina, drugi kat, a
savjete i pomoć pri popunjavanju zahtjeva i kompletiranju dokumentacije možete dobiti
na telefon: 664-417.
Preglednik svih dodijeljenih potpora, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama
(„Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) objavljuje se na službenoj stranici Grada Knina.
Prijavom na Javni poziv korisnik potpore daje suglasnost Gradu Kninu za objavu.
Zahtjev za dodjelu potpora s potrebnom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj kuverti na
slijedeću adresu:
Grad Knin
dr. Franje Tuđmana broj 2
22 300 Knin
POTPORE RAZVOJU POLJOPRIVREDE
NE OTVARAJ
ili se predaje direktno u pisarnici Grada Knina.
GRADONAČELNIK
dr.sc. Marko Jelić
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