Obrazac broj 1.
Zahtjev za dodjelu
potpore
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA
Tel. 020/487-470, Fax. 020/486-216
e-mail: ksenija.s@zupa-dubrovacka.hr

ZAHTJEV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA U 2021.
A. OPĆI PODACI
1.
2.

Naziv podnositelja prijave: (upisati ime i prezime
nositelja OPG-a, naziv i vlasnika obrta; naziv i
odgovornu osobu u pravnoj osobi)
Oblik registracije (OPG d.o.o., zadruga, udruga, obrt)

3.

Sjedište podnositelja

4.

Telefon / telefaks / mobitel

5.

E-mail adresa

6.

MIBPG

7.

MB pravne osobe / MB obrta

8.

OIB

9.

Poslovna banka glavnog žiroračuna

10.

Broj žiroračuna / IBAN

Ulica i kućni
broj:
Poštanski
broj i ured:

B. PODACI O AKTIVNOSTI/AKTIVNOSTIMA ZA KOJU/KOJE SE TRAŽI POTPORA
(Zaokružiti ili označiti broj ispred aktivnosti za koje se traži potpora unutar navedene liste prihvatljivih
aktivnosti od 1 do 8)
Troškovi u kn
Traženi iznos u kn
Aktivnost
5. Kupnja gnjojiva i zaštitnih sredstava (do 50%, ne više od 1.250,00
kn)

UKUPNO:
C. OSNOVNA DOKUMENTACIJA

___________kn

________________kn

___________kn

________________kn

1.

Dokaz pravne osobnosti:
1. za OPG-ove - osobna iskaznica nositelja
2. za obrtnike - izvadak iz obrtnog registra (ne stariji od 6 mjeseci od dana podnošenja prijave)
3. za pravne osobe - izvadak iz sudskog registra (ne stariji od 6 mjeseci od dana podnošenja prijave) i
obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007, za proizvođačke organizacije dokaz o
priznavanju Ministarstva poljoprivrede

2.

Žiroračun/IBAN (za OPG-ove i obrte)
Ugovor s bankom o otvaranju žiroračuna i potpisni karton (pravna osoba)

3.

Preslik riješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

4.

Izjava o korištenju potpora male vrijednosti

5.

Potvrda o nepostojanju dugovanja ( ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave) - Porezna uprava

6.

Izjava o nepostojanju duga prema Općini Župa dubrovačka

7.

Prihvatljivi troškovi s predračunom/ponudom/računom/ugovorom (izdani u tekućoj godini)

Potpisom ove prijave dajem izričitu suglasnost Općini Župa dubrovačka da poduzme sve radnje povezane s
obradom mojih osobnih podataka navedenih u zahtjevu za ostvarivanje pomoći u poljoprivredi i ruralnom razvoju,
te za sve daljnje obrade potrebne pri vođenju evidencije korisnika usluga.
Potvrđujem da sam prije potpisa ovog zahtjeva obaviješten o namjeri korištenja osobnih podataka i o pravu da se
takvoj obradi usprotivim, a ovom izjavom dajem suglasnost na takvu obradu.

M. P. __________________________________
potpis podnositelja prijave

