NATJEČAJ
za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Grada Belog Manastira
u 2019. godini
I.
(1) Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da u skladu s Programom potpora
poljoprivredi na području Grada Belog Manastira za razdoblje 2019.-2020. godine, dostave svoje
zahtjeve za potpore.
(2) Potpore će se dodjeljivati prema sljedećim mjerama:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mjera 1: Potpora plasteničkoj proizvodnji cvijeća, povrća, voća, gljiva i ljekovitog bilja
Mjera 2: Potpora proizvodnji meda
Mjera 3: Potpora biljnoj i stočarskoj ekološkoj te organskoj poljoprivrednoj proizvodnji
Mjera 4: Potpora za početnike u primarnim poljoprivrednim djelatnostima
Mjera 5: Potpora provedbi projekta kontrole plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima
Mjera 6: Potpora za voćarsku proizvodnju

MJERA 1. POTPORA PLASTENIČKOJ PROIZVODNJI CVIJEĆA, POVRĆA, VOĆA,
GLJIVA I LJEKOVITOG BILJA
II.
(1) Uvjeti za dodjelu potpore :
1. Potpore po ovoj mjeri odobravaju se fizičkim i pravnim osobama koje obavljaju registriranu
djelatnost primarne poljoprivredne proizvodnje u plastenicima na svojim obiteljskim
gospodarstvima i to na površini većoj od 300 m² za proizvodnju voća, povrća, cvijeća, gljiva
te raznog ljekovitog bilja i površini do 100 m² za proizvodnju presadnica i cvijeća.
2. Prebivalište i sjedište obiteljskog gospodarstva ili obrta mora biti na području Grada Belog
Manastira.
3. Fizička ili pravna osoba mora biti upisana u upisnik poljoprivrednih gospodarstava i imati svoj
matični broj.
4. Fizička ili pravna osoba mora biti vlasnik ili posjednik parcele za koju se traži potpora ili mora
imati ugovor o zakupu parcele.
5. Fizička ili pravna osoba ne smije imati nepodmirenih obveza prema Gradu Belom Manastiru,
te poslovanje mora obavljati putem žiro računa.
(2) Potpora će se odobriti korisniku za:
1.
2.
3.
4.

Nabavu novih plastenika,
Nabavu opreme za plastenike,
Nabavu sistema navodnjavanja i grijanja,
Nabavu sadnica i sadnog materijala.

(3) Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 70 % od ukupne
vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 30.000,00 kn po korisniku godišnje.
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MJERA 2. POTPORA PROIZVODNJI MEDA
III.
(1) Uvjeti za dodjelu potpore:
1. Potpora se dodjeljuje fizičkoj ili pravnoj osobi koja se bavi proizvodnjom meda, a ima
prebivalište ili sjedište na području Grada Belog Manastira,
2. Proizvođač mora biti registriran pri Hrvatskom pčelarskom savezu,
3. Korisnik potpore za iste prihvatljive troškove za koje je dobio potporu po ovom programu ne
može zatražiti niti dobiti potporu iz Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017.
do 2019. godine.
(2) Potpora će se odobriti korisniku za:
1. Nabavku opreme za proizvodnju meda.
(3) Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 70 % od ukupne
vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 10.000,00 kn po korisniku godišnje.
MJERA 3. POTPORA BILJNOJ I STOČARSKOJ EKOLOŠKOJ TE ORGANSKOJ
POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI
IV.
(1) Uvjeti za dodjelu potpore:
1. Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima koja se u tekućoj godini bave biljnom
ili stočarskom ekološkom ili organskom poljoprivrednom proizvodnjom na najmanje 0,25 ha
površine,
2. Korisnik potpore mora biti upisan u upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
(2) Potpora će se odobriti korisniku za:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ratarsku proizvodnju u iznosu od 1.000,00 kn/ha
proizvodnju ljekovitog bilja i povrća u iznosu od 2.000,00 kn/ha
Voćnjake i vinograde u iznosu od 2.500,00 kn/ha
300,00 kn/grlu za mliječne krave
100,00 kn/grlu svinje
50,00 kn/grlu ovce ili koze
30 kn/kljunu peradi

(3) Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 90 % od ukupne
vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 5.000,00 kn po korisniku godišnje.
MJERA 4. POTPORA ZA POČETNIKE U PRIMARNIM POLJOPRIVREDNIM
DJELATNOSTIMA
V.
(1) Uvjeti za dodjelu potpore:
1. Korisnik potpore po prvi puta započinje sa samostalnom poljoprivrednom djelatnošću u godini
za koju se potpora dodjeljuje
2. Sjedište djelatnosti mora biti na području Grada Belog Manastira.
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(2) Potpora će se odobriti korisniku za:
1. Nabavku opreme, strojeva ili drugih potreba za početak obavljanja djelatnosti.
(3) Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 90 % od ukupne
vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 10.000,00 kn po korisniku godišnje.

MJERA 5. POTPORA PROVEDBI PROJEKTA KONTROLE PLODNOSTI TLA NA
POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA
VI.
(1) Uvjeti za dodjelu potpore:
1. Potpora se dodjeljuje svim fizičkim i pravnim osobama sa područja Grada Belog Manastira
koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, sa ciljem optimizacije gnojidbe i postizanja
visokih i stabilnih prinosa u granicama ekonomičnosti uz smanjenje ekološkog opterećenja
okoliša.
2. Korisnik potpore mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
(2) Potpora će se odobriti korisniku za:
1. Analizu tla na poljoprivrednim površinama koja obuhvaća uzimanje uzoraka tla na terenu,
laboratorijsku analizu uzorka tla i interpretaciju rezultata sa preporukama za gnojidbu.
(3) Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 40% od ukupne
vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 5.000,00 kn po korisniku godišnje.
MJERA 6. POTPORA ZA VOĆARSKU PROIZVODNJU
VII.
(1) Uvjeti za dodjelu potpore:
1. Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima koja se bave voćarskom proizvodnjom
ili u godini za koju se potpora dodjeljuje započinju voćarsku proizvodnju,
2. Korisnik potpore mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
(2) Potpora će se odobriti korisniku za:
1. Kupovinu osnovnog, standardnog ili certificiranog sadnog materijala
2. Kupovinu opreme.
(3) Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 70% od ukupne
vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 15.000,00 kn po korisniku godišnje.
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VIII.
(1) Za dodjelu potpora poljoprivredi u 2019. godini na raspolaganju je 300.000,00 kuna
osiguranih u Proračunu Grada Belog Manastira.
(2) Predmet potpora su troškovi s uračunatim PDV-om nastali od 01. 01. do 30. 11. 2019.
godine.
(3) Prijavitelj može ostvariti jednu potporu po svakoj od mjera navedenih u točki 1. stavak 2.
ovog natječaja.
Natječajna dokumentacija
IX.
(1) Dokumentacija za prijavu sadrži:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahtjev za potporu male vrijednosti (obrasci M-1 do M-6),
Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (preslika rješenja ili zelene iskaznice),
Preslika osobne iskaznice (obostrano) - za fizičke osobe,
Preslika dokaza o upisu u odgovarajući registar – za pravne osobe,
Preslika žiro računa s pripadajućim IBAN brojem,
Izjava o primljenim potporama „de minimis“,
Potvrdu o podmirenim obvezama prema Gradu Belom Manastiru,
Dokumentirani izdaci za koje se traži potpora (predračuni, računi, cjenici, uplatnice i sl.)
Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka.
(2) Ovisno o mjeri za koju se traži potpora potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

1. Presliku posjedovnog lista ili zemljišno-knjižnog izvatka ili ugovora o zakupu za zemljište na
kojem se odvija proizvodnja,
2. Presliku rješenja o upisu u upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji,
3. Preslika dokaza o upisu u registar pri Hrvatskom pčelarskom savezu.
Načini i rokovi podnošenja zahtjeva za potpore
X.
(1) Zahtjevi za potporu s ostalom dokumentacijom za prijavu podnose se na adresu:
Grad Beli Manastir,
Kralja Tomislava 53, 31300 Beli Manastir
„Ne otvarati - natječaj za potpore u poljoprivredi“
(2) Rok za podnošenje zahtjeva za potpore počinje objavom natječaja na oglasnoj ploči i
mrežnim stranicama Grada Belog Manastira i traje do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30.
studenog 2019. godine.
Odlučivanje o dodjeli potpora
XI.
(1) Zahtjevi zaprimljeni do posljednjeg dana prethodnog mjeseca bez obzira na način dostave,
razmatrati će se do 15. dana u mjesecu, prema redoslijedu zaprimanja u Grad Beli Manastir.
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(2) Povjerenstvo za provedbu natječaja od podnositelja zahtjeva može zatražiti obrazloženja i
dodatnu dokumentaciju koja nisu navedena u točkama II.- VII. ovog natječaja.
(3) Odluku o dodjeli potpora donosi Gradonačelnik Grada Belog Manastira na prijedlog
Povjerenstva za provedbu natječaja, a objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Grada
Belog Manastira.
(4) Podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora Gradonačelniku Grada Belog Manastira na
odluku iz stavka 3. ove točke u roku od 8 dana od dana objave odluke.
(5) Odluka Gradonačelnika Belog Manastira po prigovoru iz stavka 4. ove točke je konačna.
(6) Temeljem odluke iz stavka 3. i stavka 4. ove točke, primatelja poticaja pisano će se pozvati
na sklapanje ugovora o dodjeli potpore kojim će se definirati međusobne dužnosti i obaveze.
(7) Ako se podnositelj zahtjeva ne odazove na pisani poziv na sklapanje ugovora o dodjeli
potpore u roku od 8 dana od dana dostave poziva, smatrati će se da je odustao od zahtjeva.
XII.
Sve informacije i potrebni obrasci mogu se pronaći na mrežnoj stranici Grada Belog Manastira
www.beli-manastir.hr, i dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, proračun, financije i društvene
djelatnosti, osobno ili na telefon: 031/710-200.
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