REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD GOSPIĆ
GRADONAČELNIK
KLASA: 320-01/21-01/
URBROJ: 2125/01-02-21-01
Gospić, 22. ožujka 2021. godine

Na temelju članka 21. Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za razdoblje
2019.-2022. („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 4/19) Gradonačelnik Grada Gospića raspisuje

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića u 2021. godini

PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpore temeljem Programa potpora u
poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za razdoblje 2019.-2022. godini
VRSTE, VISINA I UVJETI ZA DODJELU POTPORA
MJERE Sukladno Uredbi 1408/2013:
1) POTPORE ZA BILJNU PROIZVODNJU
• Aktivnost 1. Sufinanciranje nabave voćnih sadnica;
Najviši iznos godišnje potpore po korisniku za ovu aktivnost je u iznosu do 50% stvarnih troškova, ali najviše do
5.000,00 kuna.
Uvjeti za dodjelu sredstava potpore su:
-

da je podnositelj zahtjeva obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, te
trgovačko društvo, obrt ili zadruga, registrirani za obavljanje poljoprivredne ili prerađivačke djelatnosti, te imaju
prebivalište odnosno sjedište na području Grada Gospića;

-

za sadnju se mora koristiti certificirani sadni materijal;

-

da je trajni nasad minimalne površine 0,5 ha;

-

za zemljište obuhvaćeno ulaganjem obavezan je dokaz o vlasništvu, zakupu ili koncesiji poljoprivrednog zemljišta.
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Prihvatljivi troškovi moraju biti u skladu s Javnim pozivom i nastati u razdoblju od 1. siječnja 2020. godine. Potporu za
ovu mjeru je moguće ostvariti na temelju ponuda i računa. Ukoliko je prijavitelj, prilikom podnošenja zahtjeva, priložio
predračune ili ponude, dužan je, prije potpisa Ugovora o dodjeli bespovratne potpore, a najkasnije do 30. studenog
tekuće godine, dostaviti račune za predmetno ulaganje.
Ukupna financijska alokacija za ovu mjeru iznosi 20.000,00 kn. Zaprimljeni zahtjevi razmatrati će se prema vremenu
zaprimanja zahtjeva do utroška sredstava.
2) NABAVA MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME
Iznos sredstava potpore po jednom korisniku godišnje iznosi do 50% dokumentiranih troškova, ali najviše 20.000,00
kn.
Uvjeti za dodjelu sredstava potpore su:
-

da je podnositelj zahtjeva obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, te
trgovačko društvo, obrt i zadruga, registrirani za obavljanje poljoprivredne ili prerađivačke djelatnosti, te da imaju
prebivalište odnosno sjedište na području Grada Gospića;

-

ulaganje se odnosi na nabavu nove ili rabljene mehanizacije, strojeva i opreme od ovlaštenog prodavatelja (uz
predočenje računa);

-

prihvatljivi troškovi moraju biti u skladu s Javnim pozivom i nastati u razdoblju od 1. siječnja 2020. godine.

Ukupna financijska alokacija za ovu mjeru iznosi 170.000,00 kn. Pravovremeno zaprimljeni zahtjevi koji sadržavaju
svu potrebnu dokumentaciju (navedenu u prijavnom obrascu) rangirati će se prema sljedećim kriterijima:
KRITERIJI ODABIRA
Kriterij
Bodovi
Poljoprivreda primarna djelatnost
1
Izvor provjere: Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa izdan putem web stranica HZMO i/ili
sustava e-građani ili potvrda o prijavno-odjavnim podacima evidentiranim u HZMO (fizičke osobe)

nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta ili pravna osoba u rangu
mikro i malih poduzeća, kojima je poljoprivreda primarna djelatnost
nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta ili pravna osoba u rangu
mikro i malih poduzeća, kojima poljoprivreda nije primarna djelatnost
Ostvarena potpora 1
2

20
0

Izvor provjere: Popunjena izjava o korištenim potporama male vrijednosti (de minimis br.1408-2013.)

nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta ili pravna osoba u rangu
mikro i malih poduzeća do sad nije koristila potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića
(izuzev mjere - Umjetno osjemenjivanje goveda (plotkinja)
nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta ili pravna osoba u rangu
mikro i malih poduzeća do sad je koristila potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića (izuzev

10
0

Osim u Izjavi o korištenim potporama male vrijednosti (de minimis br.1408-2013.), koja je sastavni dio obavezne dokumentacije,
isto će se provjeravati u internim evidencijama Grada Gospića
1

2

mjere: - Umjetno osjemenjivanje goveda (plotkinja)
Djelatnost prerade
3

Izvor provjere: Izvod iz Registra dopunskih djelatnost ili Izvod iz sudskog / obrtnog registra

Registrirana dopunska djelatnost prerade
Nije registrirana dopunska djelatnost prerade
Ekonomska veličina korisnika

10
0

4 Izvor provjere: Dokaz o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva (EVPG Izračun ispisan iz Agroneta ili
Potvrda Ministarstva poljoprivrede)

0,00 € – 3.999 €
4.000 € – 7.999 €
8.000 € i više
5

OPG ima zaposlene (osim nositelja i članova gospodarstva)
Izvor provjere: JOPPD obrazac

Jedan zaposleni i više
Bez zaposlenih
6
6.1.

10
0

Sektor poslovanja gospodarstva

Izvor provjere: Dokaz o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva (EVPG Izračun ispisan iz Agroneta ili
Potvrda Ministarstva poljoprivrede)

Stočarska proizvodnja

11 i više grla mliječnih krava
Od 5 do 10 grla mliječnih krava
Manje od 5 grla mliječnih krava
Više od 100 grla rasplodnih ovaca
Između 50 i 100 grla rasplodnih ovaca
6.2.

10
20
5

20
15
5
20
10

Biljna proizvodnja

Više od 5 ha površina pod žitaricama, krumpirom i krmnim biljem (isključujući livade i trajne
pašnjake)
Više od 1 ha površina pod voćem (koštičavo, jezgričasto, lupinasto)
Više od 0,5 ha površina pod voćem (bobičasto)

20
10
10

Prednost na rang listi imaju prijave projekata s ostvarenim većim brojem bodova tijekom administrativne obrade. U
slučaju da dva ili više zahtjeva imaju isti ostvareni broj bodova, prednost na rang listi imaju ranije zaprimljeni zahtjevi.
3) RAZVOJ STOČARSTVA I PERADARSTVA
• Aktivnost 1. Potpora za uzgoj mliječnih krava,
• Aktivnost 2. Potpora za uzgoj ovaca u svrhu proizvodnje ličke janjetine,
• Aktivnost 3. Sufinanciranje nabave peradi.

-

Najviši iznos godišnje potpore po korisniku dodjeljuje se:
Za potporu iz Aktivnosti 1., sukladno količini predanog mlijeka u prethodnoj kalendarskoj godini i to:
3.000,00 kn za korisnika koji je predao od 10.000 do 15.000 litara mlijeka;
5.000,00 kn za korisnika koji je predao od 15.000 do 50.000 litara mlijeka;
7.000,00 kn za korisnika koji je predao više od 50.000 litara mlijeka.
Za potporu iz Aktivnosti 2. odobrava se potpora u iznosu od:
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-

200,00 kn po grlu za nabavu ovaca pasmine ličke pramenke;
najveći iznos potpore po korisniku je 5.000,00 kn godišnje.
Za potporu iz Aktivnosti 3, odobrava se potpora u iznosu od:
50 kn po kljunu;
najveći iznos potpore po korisniku je 5.000,00 kn godišnje.
Uvjeti za dodjelu sredstava potpore su:

-

da je podnositelj zahtjeva obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, te
trgovačko društvo i obrt, registrirani za obavljanje poljoprivredne ili prerađivačke djelatnosti, te imaju prebivalište
odnosno sjedište na području Grada Gospića;

-

za potporu iz Aktivnosti 1. obavezan je dokaz o predanoj količini mlijeka u prethodnoj kalendarskoj godini;

-

za potporu iz Aktivnosti 2. obavezan je dokaz o kupnji grla pasmine ličke pramenke;

-

za potporu iz Aktivnosti 3. minimalna količina koja se nabavlja je 100 komada peradi.

Za Mjeru: Razvoj stočarstva i peradarstva, Aktivnost 1) Potpora za uzgoj mliječnih krava uvjeti za ostvarenje potpore
stječu na temelju stanja u prethodnoj kalendarskoj godini (2020.)
Ukupna financijska alokacija za ovu mjeru iznosi 100.000,00 kn. Zaprimljeni zahtjevi razmatrati će se prema vremenu
zaprimanja zahtjeva do utroška sredstava.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA I ISPLATA SREDSTAVA
Zahtjevi za isplatu sredstava potpore podnose se na obrascima koji su sastavni dio ovog Javnog poziva, a istim je
propisana dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava na dodjelu potpore iz ovog Programa. Ukoliko jedan
prijavitelj podnosi zahtjev za više mjera, dužan je dostaviti odvojene prijave s pripadajućom dokumentacijom.
Postupak obrade podnesenih zahtjeva za dodjelu potpore provodi Povjerenstvo za dodjelu potpora u poljoprivredi i
ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Ukoliko se radi o manjim tehničkim pogreškama koje nikako ne utječu na pravodobnost i potpunost zahtjeva (npr.
nedostaje potpis na jednom od obrazaca), moguća je nadopuna dokumentacije. U tom će se slučaju od prijavitelja
zatražiti dopuna natječajne dokumentacije kako bi se tehnička pogreška prijave otklonila.
Korisnik kojem je odobrena potpora u iznosu većem od 5.000,00 kn, dužan je u roku od 15 dana od dana potpisivanja
Ugovora na adresu Grada Gospića dostaviti ovjerenu (solemniziranu) bjanko zadužnicu koja služi kao jamstvo za
uredno izvršenje ugovora.
Sredstva će se korisniku doznačiti najkasnije 30 dana od dana sklapanja Ugovora o dodjeli potpore.
Zahtjevi uz popratnu dokumentaciju dostavljaju se u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom
podnositelja Zahtjeva, osobno ili preporučeno pisanim putem, na adresu:

4

Grad Gospić
Povjerenstvo za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju
Budačka 55, 53000 Gospić
uz naznaku: NE OTVARATI - Dodjela potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića 2021.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30. travnja 2021. godine.

OPĆI UVJETI
Neprihvatljivi troškovi, za koji se ne može ostvariti sufinanciranje su:
-

porez na dodanu vrijednost u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a i

ima pravo na odbitak PDV-a;
-

pristojbe i naknade;

-

bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade;

-

osnivački kapital;

-

kupnja i zakup poljoprivrednog zemljišta ili postojećih zgrada;

-

troškovi amortizacije i mjesečnog najma poslovnog prostora;

-

oglašavanje (emitiranje na TV-u, radio postajama, objave u tisku);

-

reprezentacije, službena putovanja (dnevnice, prijevoz, hotel i sl.);

-

troškovi za kupnju rabljene mehanizacije, strojeva i opreme nastali temeljem kupoprodajnog ugovora.

Korisnici potpora utvrđenih ovim Programom ne mogu biti fizičke i pravne osobe, koje su u stečaju, poteškoćama,
postupku likvidacije i koje imaju nepodmirene obveze prema državi, zaposlenicima i Gradu Gospiću.
Grad Gospić zadržava pravo da preusmjeri neutrošena sredstva iz pojedinih mjera za koje je smanjen interes, u
mjere sa većim brojem zaprimljenih zahtjeva.

NADZOR NAMJENSKOG KORIŠTENJA SREDSTAVA POTPORA
Korisnici potpore dužni su opremu nabavljenu sredstvima potpore zadržati u funkciji i ne smiju je prodati ili na drugi
način otuđiti sljedeće tri godine.
Ukoliko se utvrdi da korisnik dobivena sredstva ne koristi namjenski ili se utvrdi da je priložio neistinitu dokumentaciju
i podatke za odobravanje pomoći, od istog će se zatražiti povrat dodijeljenih sredstava u Proračun Grada Gospića.
Ako korisnik ne izvrši povrat sredstava u roku koji ne može biti dulji od 90 dana, aktivirat će se osiguranje plaćanja
putem bjanko zadužnice ili će se pokrenuti postupak prisilne naplate preko nadležnih pravosudnih i drugih tijela i bit
će trajno isključen iz svih gradskih subvencija u poljoprivredi i ruralnom razvoju.
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OSTALE INFORMACIJE
Obrasci Zahtjeva i ostali dokumenti se mogu se preuzeti na Internet stranici Grada Gospića www.gospic.hr.
Radi poštivanja jednakosti postupanja prema svim potencijalnim prijaviteljima, ali i zbog trenutne epidemiološke
situacije, pregled konkretne dokumentacije nije moguć prije predaje zahtjeva na poziv. Ukoliko neka od odredbi
Javnog poziva nije sasvim jasna, slobodno nam dostavite Vaš upit isključivo elektronskim putem na e-mail adresu
poljoprivreda@gospic.hr te ćemo na isti odgovoriti u najkraćem mogućem roku.
Sredstva koja će se ovim Javim pozivom dodjeljivati za provedbu aktivnosti su potpore male vrijednosti. Sredstva će
se dodjeljivati sukladno Uredbi 1408/2013 te je Grad Gospić, kao davatelj potpore, dužan korisniku potpore dostaviti
obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi.
Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Programa postupat će se u skladu s Uredbom
(EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih
podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o
zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).
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