Temeljem članka 7. „Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do
2020. godine" (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 53/15, 69/17 i 2/18), objavljuje se
sljedeći:
JAVNI POZIV
za dodjelu potpora male vrijednosti u
poljoprivredi Varaždinske županije u 2019. godini
1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Dodjela bespovratne potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Varaždinske
županije u 2019. godini za sljedeća ulaganja u poljoprivredi:
MJERA 2. Analiza poljoprivrednog zemljišta
U cilju poboljšanja strukture obradivih površina i osiguranja profitabilnije poljoprivredne
proizvodnje, sufinancirat će se analize poljoprivrednog zemljišta. Analizu tla provode
ovlašteni laboratoriji (institucije) na području Republike Hrvatske. Sufinancirat će se trošak
jedne analize tla maksimalno s 250,00 kn, te kupnja materijala za odkiseljavanje tla u iznosu
do 80,00 kn/t. Minimalna površina za analizu tla iznosi 0,20 ha.
Jednom korisniku se najviše može sufinancirati 15 analiza godišnje.
MJERA 10. Ekološka proizvodnja
Potpora za ekološku proizvodnju dodijelit će se za troškove stručnog nadzora i sustava
ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji u visini 100 % iznosa troškova, a najviše
5.000,00 kn po korisniku godišnje.
Pravo na potporu isključivo imaju korisnici koji se nisu kandidirali na istu mjeru po Programu
Ruralnog razvoja RH.
MJERA 14. Održiva poljoprivredna proizvodnja
Cilj ove mjere je očuvanje sastavnica okoliša (tlo, voda, zrak, …) u poljoprivrednoj
proizvodnji kroz sustav održivosti. Potpora se dodjeljuje za dio troškova održavanja
plodoreda (najmanje 2 kulture/godišnje).
Iznosi i intenzitet potpore subvencionirat će se prema niže navedenoj tablici:
KULTURA
Kukuruz
Žitarice (pšenica, ječam, …)
Bundeva (tikva golica)
Uljarice (suncokret, uljana repica, …)
Krumpir
Povrće (zelje, rajčica, mrkva, luk, kelj…)
Bobičasto voće
Vinograd

kn/ha
130,00
200,00
1.000,00
400,00
400,00
2.500,00
6.000,00
5.500,00

Voćnjak
Krmne kulture (stočni grašak, crvena djetelina, lucerna, ...)
Šećerna repa
Aromatično i ljekovito bilje
Cvijeće i ukrasno bilje
Stoka

5.000,00
250,00
350,00
300,00
7.000,00
UG na ha

Iznos potpore dodjeljuje se maksimalno do 18.000,00 kn po pojedinom korisniku.
NAPOMENA: sredstva za dodjelu potporu kroz: MJERA 1. Okrupnjavanje i povećanje
poljoprivrednog zemljišta, MJERA 3. Očuvanje tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga,
MJERA 4. Cjeloživotno obrazovanje, MJERA 5. Podizanje trajnih nasada, MJERA 6.
Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje, MJERA 7. Nabava i postavljanje sustava za
zaštitu od tuče, MJERA 8. Nabava novih ili modernizacija postojećih plastenika ili staklenika,
MJERA 9. Usklađivanje proizvoda i usluga s potrebama tržišta, MJERA 12. Zadružno
poduzetništvo, su utrošena sa 10.06.2019., sukladno planiranom za proračunsku godinu.
2. KORISNICI POTPORE
Korisnik potpore je „jedan poduzetnik“ - poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava koje ima sjedište, odnosno prebivalište kao i poljoprivredne
površine na području Varaždinske županije.
Poljoprivrednim gospodarstvom podrazumijevaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva
(OPG), obrti, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
3. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DODJELU POTPORA
Zahtjevi za subvenciju se dostavljaju tijekom cijele godine, odnosno najkasnije do 30.
studenog 2019. godine, a rješavaju se prema vremenu zaprimanja, a najkasnije do 15.
prosinca 2019. godine. Prijave za dodjelu potpora podnose se tijekom cijele godine, odnosno
do utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu.
4. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:
ispunjeni prijavni obrazac; dokaz o upisu prijavitelja u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava; List A Zahtjev za potporu za 2018. ili 2019. godinu, potvrdu o poreznom
statusu; izvadak iz odgovarajućeg registra u koji je prijavitelj upisan; preslike računa ili druge
vjerodostojne dokumentacije; dokaze o pravnom osnovu korištenja poljoprivrednog zemljišta;
polica osiguranja usjeva i nasada i/ili stoke (EU polica); ovisno o uvjetima za svaku pojedinu
mjeru iz Javnog poziva.
Dokaze koji su u elektroničkom obliku dostupni javnosti, prijavitelj ne mora prilagati
prijavi, već ih pribavlja nadležno upravno tijelo, a dokaze čije izdavanje iziskuje trošak,
prijavitelj predaje u izvorniku kada primi obavijest da mu je potpora dodijeljena.
Prijavitelj prijavi za dodjelu potpore prilaže i izjavu s podacima o svim prijavitelju
dodijeljenim potporama male vrijednosti u području poljoprivrede, dodijeljenih mu iz drugih
izvora, u tekućoj i prethodne dvije proračunske godine.

5. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
INFORMACIJE:
Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj
Tel: 042/390-580, 390-582
e-mail: jasna.vresk@vzz.hr; tanja.banfic@vzz.hr
6. OSTALE ODREDBE
Odluku/Zaključak o dodjeli potpore donosi župan, a potom sklapa ugovor s
korisnikom potpore. Korisnici potpora dužni su dodijeljena sredstva koristiti isključivo za
odobrenu namjenu, uz nadzor zaduženih službenika. Korisnici koji nenamjenski utroše
sredstva potpore ili ne dostave izvješća o korištenju istih, dužni su odobrena sredstva vratiti i
sljedećih pet godina gube pravo na poticajna sredstva Varaždinske županije. Na javni poziv
ne mogu se javiti podnositelji u stečaju, postupku likvidacije (zatvaranja).
Varaždinska županija zadržava pravo izmjene i poništenje ovog javnog poziva, pri čemu
ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj
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Varaždin, 11. lipanj 2019.

