OBRAZAC ZAHTJEVA
za dodjelu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Župa dubrovačka
za 2017. godinu

1. OSNOVNI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA
IME I PREZIME/OPG

NAZIV OBRTA/TRGOVAČKOG
DRUŠTVA/UDRUGE/ZADRUGE
OIB (osobni identifikacijski broj)
podnositelja:
MBS (matični broj subjekta) podnositelja:
MIBPG (matični identifikacijski broj
poljoprivrednog gospodarstva):
ADRESA podnositeljac
(ulica, kućni broj, poštanski broj):
TELEFON:

MOBITEL:

NAZIV BANKE podnositelja:

BROJ ŽIRO RAČUNA PODNOSITELJA (IBAN
broj):
OIB (osobni identifikacijski broj)
odgovorne osobe podnositelja prijave
Mjera 1. Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednika (40 %, ne više od 1.000,00 kn)

VRSTA EDUKACIJE ILI STRUČNOG
OSPOSOBLJAVANJA
UKUPNI PLANIRANI TROŠKOVI (kn):
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TRAŽENI IZNOS POTPORE (kn) :

Mjera 2: Poticanje biljne proizvodnje (povrtlarstvo, voćarstvo, maslinarstvo, vinogradarstvo,
aromatično i ljekovito bilje) (70%, ne više od 3.000,00 kn)

UKUPNI PLANIRANI TROŠKOVI (kn):

TRAŽENI IZNOS POTPORE (kn :

VRSTA POLJOPRIVREDNE KULTURE:

Mjera 3: Ekološka poljoprivreda (40%, ne više od 1.500,00 kn)

VRSTA POLJOPRIVREDNE KULTURE:

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA ZA NADZOR:

PLAĆENI TROŠKOVI STRUČNOG
NADZORA (kn):
PLAĆENI TROŠKOVI UTVRĐIVANJA
SUKLADNOSTI (kn):

Mjera 4: Sudjelovanje na sajmovima i izložbama (40 %, ne više od 1.000,00 kn)

NAZIV SAJMA/IZLOŽBE:

UKUPNI PLAĆENI TROŠKOVI (kn):

TRAŽENI IZNOS POTPORE (kn):

Mjera 5. Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi (10%, ne više od 2.000,00 kn)

PREDMET OSIGURANJA (kultura):
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OBIM OSIGURANJA (površina u ha,
proizvodnja u kg):
BROJ POLICE OSIGURANJA:
UKUPNA PREMIJA OSIGURANJA (kn):

TRAŽENI IZNOS POTPORE (kn) :
Mjera 6: Navodnjavanje poljoprivrednih površina (50%, ne više od 2.000,00 kn)

OPIS ULAGANJA:

UKUPNI PLANIRANI TROŠKOVI (kn):

TRAŽENI IZNOS POTPORE (kn) :

Mjera 7: Kupnja gnjojiva i zaštitnih sredstava (70%, ne više od 3.500,00 kn)

OPIS ULAGANJA:

UKUPNI PLANIRANI TROŠKOVI (kn):
TRAŽENI IZNOS POTPORE (kn) :
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OBAVEZNA DOKUMENTACIJA
Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. Popunjeni Obrazac zahtjeva za dodjelu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području
Općine Župa dubrovačka u 2017. godini koja se nalazi na web stranici Općine Župa
dubrovačka ili se može preuzeti u prostorijama Općine Župa dubrovačka
2. Obostrana preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva
3. Preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
4. Preslika obrtnice – za obrt
5. Preslika rješenja trgovačkog suda – za pravne osobe
6. Izvadak iz Registra udruga – za udruge (udruga mora biti registrirana u Registru neprofitnih
organizacija Ministarstva financija)
7. Rješenje o registraciji – za zadruge (zadruga mora biti evidentirana u Evidenciji zadruga i
zadružnih saveza Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo)
8. Preslika žiro – računa koji glasi na podnositelja zahtjeva ili na člana OPG-a
9. Preslika Zapisnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta
10. Izjava o nepostojanju duga prema Općini Župa dubrovačka
11. Potvrda Porezne uprave Dubrovnik o nepostojanju duga prema državi
12. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora
sukladno Uredbi de minimis koja se nalazi na web stranici Općine Župa dubrovačka ili se
može preuzeti u prostorijama Općine Župa dubrovačka i
13. druga dokumentacija propisana za određenu mjeru potpore:
Mjera 1. – dokaz o završenoj edukaciji ili stručnom usavršavanju za rad na poljoprivrednom
gospodarstvu (uvjerenje, certifikat ili sličan dokument koji izdaje certificirana obrazovna ustanova)
Mjera 2. – preslika računa/predračuna troškova za nabavljeni materijal (certificirani sadni materijal)/
opremu.
Mjera 3. – preslika predračuna/plaćenih računa troškova stručnog nadzora/utvrđivanja sukladnosti u
ekološkoj proizvodnji i Ugovor o stručnom nadzoru u ekološkoj proizvodnji
Mjera 4. – preslika potvrde o sudjelovanju na sajmu ili preslika ugovora s organizatorom sajma,
preslika potvrde uplate kotizacije, te preslika R1 računa za putne troškove
Mjera 5. – preslika zaključene police osiguranja za 2015. godinu i preslika računa o uplati premije
osiguranja
Mjera 6. – preslika računa/predračuna troškova za nabavljeni materijal/opremu, za obavljenu uslugu
ili troškove izgradnje
Mjera 7. – preslika računa/predračuna troškova za nabavljeni materijal

U svrhu jasnijeg obrazloženja pojedinog zahtjeva, Povjerenstvo može zatražiti i dodatnu
dokumentaciju.

U Župi dubrovačkoj,__________________
__________________
potpis
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