GRAD SLUNJ
Upravni odjel za gospodarstvo, društvene djelatnosti i komunalni sustav
Odsjek za gospodarstvo

IZVJEŠĆE
o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću
o nacrtu Programa potpora poljoprivredi na području Grada Slunja za 2021.g.

Naziv dokumenta

Nacrt Programa potpora poljoprivredi na području Grada Slunja za 2021.g.

Razdoblje savjetovanja
(početak i završetak)

21.01.2021. do 28. 01. 2021. godine

Način objave savjetovanja

Internetska stranica Grada Slunja

Predstavnici
zainteresirane javnosti koji
su dostavili svoja
očitovanja

OPG Snježana Čop, Jurja Belkovića 13, Slunj

Dostavljena mišljenja,
primjedbe i prijedlozi

OPG Snježana Čop, Jurja Belkovića 13, iz Slunja dostavila je slijedeće primjedbe i
prijedloge na Program, koje navodimo u cijelosti:

-

Predlaže da se prošire aktivnosti potpora za koje se može ostvariti
potpora grada Slunja
Predlaže povećanje za mlade poljoprivrednike
Predlaže da se poveća iznos ukupnih primitaka sa 15.000 eura na
20.000 eura tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja iz svih
izvora

Cijeli Prijedlog:
II.

KORISNICI POTPORA

Korisnici potpora mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, sa sjedištem i poljoprivrednom
proizvodnjom (poljoprivredno zemljište, objekti, trajni nasadi i sl.) na
području Grada Slunja, a koja zadovoljavaju kriterije propisane za
pojedine mjere, te imaju podmirene sve dospjele novčane obveze prema
državi, Gradu Slunju i tvrtkama u vlasništvu Slunja. Poljoprivredno
gospodarstvo je pravna ili fizička osoba, a djeluje kao obiteljsko
poljoprivredno gospodarstvo, obrt, trgovačko društvo ili zadruga. Potpore
mogu ostvariti pravne osobe (zadruge, mikro poduzeća) koja imaju
maksimalno 10 zaposlenih.
III.

POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA PRIMARNU POLJOPR.

PROIZVODNJU MOGU SE OSTVARITI ZA MJERE:
1.
Nabava mehanizacije, strojeva i opreme
2.
Potpore za biljnu proizvodnju:
2.1.
izgradnja/rekonstrukcija plastenika
2.2.
nabava opreme i materijala (navodnjavanje, folije, ograđivanje,
obrana od tuče i sl.)
2.3.
kupnja sadnog materijala (voćne sadnice, jagode, ljekovito i
aromatično bilje)
2.4.
kupnja poljoprivrednog zemljišta
3.
Potpore za stočarsku proizvodnju:
3.1.
kupnja rasplodne stoke i peradi
3.2.
spremanje voluminozne krme (nabava folije i mrežice za bale
sjenaže)
3.3.
očuvanje genetskog potencijala (umjetno osjemenjivanje goveda
i krmača)
3.4.
ograđivanje površina za držanje stoke
4.
Potpore za pčelarstvo:
4.1.
kupnja selekcioniranih matica
4.2.
prihrana pčela
5.
Poljoprivredni radovi na gospodarstvu:
5.1.
uređenje zapuštenog poljoprivrednog zemljišta
5.2.
kalcizacija kiselih tala
5.3.
spremanje voluminozne krme (usluga baliranja sjenaže)
6.
Analize (poljopr. proizvoda, stočne hrane, tla i sl.)
7.
Edukacija poljoprivrednika
8.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
10.
11.

Osiguranje poljoprivredne proizvodnje (stoke, usjeva, nasada)
Izrada dokumentacije i konzultantske usluge:
izrada projektne dokumentacije
konzultantske usluge
certificiranje proizvodnje (ekološke i integrirane)
Potpore za pokretanje PG-a (samozapošljavanje)
Ublažavanje štete od elementarne nepogode

IV.
POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA RURALNI RAZVOJ MOGU SE
OSTVARITI ZA MJERE:
1.
Diversifikacija djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima
1.1.
prerada poljoprivrednih proizvoda
(prerada/dorada/sušenje/pakiranje)
1.2.
dopunske djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu
2.
Trženje poljoprivrednih proizvoda
2.1.
prodaja na kućnom pragu
2.2.
najam prodajnog mjesta
3.
Analiza poljoprivrednog proizvoda
4.
Promidžbene aktivnosti:
4.1.
izrada promidžbenih materijala
4.2.
sudjelovanje na sajmovima i izložbama
V.
KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA I POTREBNA
DOKUMENTACIJA

Kriteriji za dodjelu sredstava i njihova visina, te potrebna dokumentacija
propisani su Pravilnikom o dodjeli potpora male vrijednosti
poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada Slunja
VI.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DODJELA SREDSTAVA

Zahtjevi se podnose zaključno do 15. prosinca 2021.g., te se
rješavaju prema redoslijedu prispjeća do utroška sredstava predviđenih u
Proračunu Grada Slunja za 2021.g. Zahtjevi se podnose isključivo
elektronskim putem na email adresu: grad-slunj@ka.t-com.hr dok traje
epidemija KORONA virusa, a nakon završetka epidemije u pisarnicu
Grada Slunja.
Za vrijeme podnošenja zahtjeva elektronskim putem, uz obrazac zahtjeva
OBAVEZNO se prilaže račun za provedeno ulaganje uz dokaz da je isti
plaćen (mora biti fiskaliziran ili treba dostaviti dokaz o uplati putem
banke), te ostala propisana dokumentacija koja je dostupna podnosiocu
zahtjeva (npr. Rješenje o upisu u upisnik poljoprivrednika, potvrdnica o
ekološkoj proizvodnji, fotografija nabavljenog stroja i dr.). Dostupnu
dokumentaciju treba skenirati ili fotografirati, te priložiti uz obrazac
zahtjeva. Ostala propisana dokumentacija koja nije dostavljena
elektronskim putem, dostavit će se naknadno kada se steknu uvjeti.
Potporu za nabavu mehanizacije, strojeva i opreme ne može ostvariti
poljoprivredno gospodarstvo (PG) kojem je u prethodne dvije (2) godine
dodijeljena potpora male vrijednosti za poljoprivredu i ruralni razvoj iz
Proračuna Grada Slunja u ukupnom iznosu većem od 75.000,00 kn.
Potpore se dodjeljuju kontinuirano na osnovu zahtjeva korisnika
do utroška sredstava planiranih u Proračunu Grada Slunja, u skladu sa
kriterijima propisanim Pravilnikom.
VII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Najviši iznos potpore koji jedno poljoprivredno gospodarstvo može
ostvariti u godini iz Proračuna Grada Slunja po svim mjerama je
60.000,00 kn. U koliko se radi o poljoprivrednom gospodarstvu u sustavu
PDV-a i mladom poljoprivredniku potpora može iznositi do 80.000,00 kn
po korisniku godišnje.
Ukupan iznos potpora male vrijednosti po Uredbi Komisije (EU)
1408/2013. i Uredbi Komisije (EU) 2019/316 koji je dodijeljen jednom
poduzetniku iz bilo kojeg izvora ne smije prijeći iznos od 20.000,00
EUR-a, tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja.
Ukupan iznos potpora male vrijednosti po Uredbi Komisije (EU) br.
1407/2013. koji je dodijeljen jednom poduzetniku iz bilo kojeg izvora ne
smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR-a, tijekom trogodišnjeg fiskalnog
razdoblja.

Analiza dostavljenih
primjedbi, prijedloga i
mišljenja:

Prijedlozi i primjedbe koji se odnose na proširenje aktivnosti potpora
poljoprivredi i prijedlozi o povećanju ne prihvaćaju se, jer za
predmetne mjere nisu osigurana sredstva u Proračunu Grada Slunja.
Za predložene mjere postoje modeli financiranja na državnom nivou,
te su poljoprivrednicima na raspolaganju potpore iz Programa
ruralnog razvoja, gdje mogu ostvariti veće iznose bespovratnih
potpora iz fondova EU i državnog proračuna.
Svi ostali prijedlozi koji se odnose na provođenje mjera, kriterije
dodjele sredstava i potrebnu dokumentaciju, te način podnošenja
zahtjeva i slično, ne prihvaćaju se, jer su dio redovitog postupka koje
provodi nadležno tijelo u Gradu Slunju.
Prihvaća se prijedlog da se ukupan iznos potpora male vrijednosti po
Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 i Uredbi Komisije (EU) 2019/316
poveća sa 15.000 EUR-a, na 20.000 EUR-a, jer je tako i propisano
navedenim Uredbama.
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Slunj, 13. 03. 2021.g.

