Na temelju članka 40. Programa potpora u poljoprivredi Općine Bizovac za razdoblje 2019.-2021. godine
("Službeni glasnik" broj 3/19.) Općinski načelnik Općine Bizovac objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima
na području Općine Bizovac

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpora iz Proračuna Općine Bizovac
za 2020. godinu poljoprivrednim gospodarstvima na području Općine Bizovac (nastavno: Općina).
Potpora iz prethodnog stavka podrazumijeva nepovratna financijska sredstva odobrena iz Proračuna
Općine za 2020. godinu.
2. NAMJENA I VISINA MOGUĆE POTPORE
Potpora poljoprivrednim gospodarstvima odobrava se za one prihvatljive troškove koji će rezultirati
modernizacijom proizvodnog procesa i/ili povećanjem proizvodnog kapaciteta kroz povećanje standardnog
ekonomskog rezultata.
Intenzitet potpore utvrđuje se u odgovarajućem postotku prihvatljivih troškova za pojedinu mjeru kako
slijedi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mjera potpore plasteničkoj proizvodnji cvijeća, povrća, voća, gljiva i ljekovitog bilja (do 10.000,00 kn)
Mjera potpore proizvodnji meda (do 5.000,00 kn)
Mjera za početnike u primarnim poljoprivrednim djelatnostima (do 15.000,00 kn)
Mjera sufinanciranje troškova osiguranja ratarskih, voćarskih i povrtlarskih kultura (do 5.000,00 kn)
Mjera potpore nabave i postavljanje sustava navodnjavanja (do 10.000,00 kn)
Mjera potpore nabave i postavljanje sustava za zaštitu nasada od tuče i divljači (do 10.000,00 kn)
Mjera za nabavu voćnih sadnica (do 5.000,00 kn)
Mjera za edukaciju i stručno usavršavanje poljoprivrednika (do 5.000,00 kn)
Mjera potpore pripreme projekata za financiranje iz fondova EU (do 10.000,00 kn)
Mjera za analizu tla i poboljšanje kvalitete poljoprivrednih površina (do 3.000,00 kn)
Mjera potpore za ekološku proizvodnju (do 10.000,00 kn)
Mjera potpora uvođenja standarda u proizvodnju (do 5.000,00 kn)
Potpore se ne dodjeljuju za troškove PDV-a i drugih poreza, carina i druge srodne troškove.

U postupku odobravanja potpora primjenjuju se odredbe važeće Uredbe Europske unije 1408/2013. i
Uredbe 2019/316. kojima se uređuju potpore male vrijednosti u poljoprivrednom sektoru.

3. UVJETI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Korisnici mjera iz ovog Programa mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Općine Bizovac, a koji imaju
poljoprivrednu površinu, stoku ili poljoprivrednu proizvodnju za koju traže subvenciju primarno na području
Općine Bizovac, te upisanu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Poljoprivredno gospodarstvo je proizvodno-gospodarska jedinica koja se bavi poljoprivredom, a
djeluje kao trgovačko društvo koje je pretežito u privatnom vlasništvu, obrt ili zadruga ako je registrirana za
obavljanje poljoprivredne djelatnosti te kao seljačko gospodarstvo ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
a upisano je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Potpore se odobravaju temeljem podnesenih zahtjeva za dodjelu potpora na propisanom obrascu, koji
sadržava popis potrebne dokumentacije koja je određena za svaku pojedinu mjeru.
5. NAČIN, MJESTO I ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Obrazac zahtjeva i obrasci potrebnih izjava mogu se podići u Jedinstvenom upravnom odijelu Općine
Bizovac ili na internetskim stranicama Općine www.općina bizovac. hr te se isti s propisanom dokumentacijom
dostavlja osobno ili na adresu Jedinstvenog upravnog odijela Općine Bizovac, Ulica Kralja Tomislava 89,
31222 Bizovac, s naznakom za Povjerenstvo za potpore u poljoprivredi.
Ovaj javni poziv objavljuje se na internetskim stranicama Općine.
Javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih u Proračunu Općine za 2020. godinu, a
najkasnije do 1. prosinca 2020. godine.
Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odijelu Općine Bizovac ili na telefon
031/675-301.

6. OSTALE INFORMACIJE
Prijave se obrađuju te se o njima odlučuje redosljedom zaprimanja.
Odluku o dodijeli potpore donosi općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva za potpore u
poljoprivredi, koja se objavljuje na internetskim stranicama Općine najkasnije u roku 15 dana od dana njezinog
donošenja.
S korisnikom potpore zaključuje se ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze korisnika i
Općine.
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