Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15) te članka 50.
Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 8/09 i 4/13),a u
vezi s člankom 3. Uredbe Komisije (EU) broj 1408/2013 i Uredbe Komisije1407/2013 od 18. prosinca
2013. („Službeni list“ Europske unije L 352/II od 24.prosinca 2013.,) i člankom 31. Uredbe Komisije
(EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. („Službeni list“ Europske unije L 193 od 1.srpnja 2014.) o
ocjenjivanju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim
područjima sukladnima s unutarnjim tržištem u pripremi članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju
Europske unije (SL L193 od 1. srpnja 2014.), dana 15. siječnja 2016. godine župan Šibensko-kninske
županije donijelo je

PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU ŠIBENSKO–KNINSKE
ŽUPANIJE
(2016.-2020. GODINU)

OPĆI UVJETI
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Šibensko–kninska županija
u periodu 2016.-2020. godine dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriterije i postupak dodjele istih.
Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Šibensko–
kninske županije.

Članak 2.
Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore
poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca
2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis
u poljoprivrednom sektoru – u daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013.
Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013, ovaj se Program primjenjuje na potpore dodijeljene
poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, uz iznimku:
a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište,
b) potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to jest potpora koje su izravno vezane uz izvezene
količine, potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće
troškove vezane uz izvoznu djelatnost,
c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda.
Sukladno članku 2. Uredbe1408/2013, „poljoprivredni proizvodi“ znači proizvodi iz Priloga I.
Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih
Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000.

Uredba 1407/2013 primjenjuje se: na potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima u svim
sektorima, osim na:
a) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture,
kako je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 104/2000 ( 1 );
b) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih
proizvoda;
c) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište
poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:
o ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda
kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju poduzetnici u
pitanju;
o ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na
primarne proizvođače;
d) potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore koje
su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske
mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću;
e) potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih.

Članak 3.
Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1408/2013 i Uredbe 1407/2013 pod pojmom, jedan
poduzetnik“ obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih
odnosa:
a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;
b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili
nadzornog tijela drugog poduzeća;
c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru
sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;
d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s
dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara
ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.
Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d)
preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.

Članak 4.
Šibensko – kninska županija će u periodu od 2016.-2020.godine dodjeljivati potpore za slijedeće
aktivnosti:
I. Mjere sukladne Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013

MJERA 1: Potpora očuvanju i proširenju stočnog fonda
MJERA 2: Potpora mladim poljoprivrednicima
MJERA 3: Potpora uređenju i poboljšanju kvalitete poljoprivrednog zemljišta
Podmjera 3.1. Okrupnjavanje poljoprivrednih površina

Podmjera 3.2. Potpora uvođenju sustava za navodnjavanje na poljoprivrednim površinama
Podmjera 3.3. Potpora za provedbu analize tla i preporuku gnojidbe
MJERA 4: Potpora neproizvodnim ulaganjima neophodnih za poljoprivrednu proizvodnju
Podmjera 4.1. Potpora razvoju infrastrukture potrebne za rad i razvoj poljoprivrednog
gospodarstva
Podmjera 4.2. Potpora za ishođenje akata o pravu građenja za poljoprivredne objekte
MJERA 5. Potpora provođenju novih tehnika i znanja u poljoprivrednoj proizvodnji
MJERA 6. Potpora malim investicijama u poljoprivrednoj proizvodnji
MJERA 7.Potpora za osiguranje poljoprivredne proizvodnje kod elementarnih nepogoda

II. Mjere sukladne Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013

MJERA 8: Potpora osnivanju i zajedničkom djelovanju poljoprivrednih gospodarstava
Podmjera 8.1. Poticanje osnivanja novih poljoprivrednih zadruga i udruga koje se bave
poljoprivrednom proizvodnjom i/ili preradom poljoprivrednih proizvoda/ili
agroturizmom i/ili ribarstvom
Podmjera 8.2. Poticanje rada zadruga i udruga
MJERA 9. Potpora za troškove stvaranja robne marke i promocije županijskih proizvoda
Podmjera 9.1. Stvaranje prepoznatljivog županijskog proizvoda
Podmjera 9.2. Promidžba i prodaja županijskog proizvoda
Podmjera 9.3. Promocija sudjelovanja na domaćim i inozemnim sajmovima i manifestacijama
Podmjera 9.4. Promocija organizacije sajmova i manifestacija u ŠKŽ
MJERA 10. Potpora malim investicijama u preradi poljoprivrednih proizvoda
MJERA 11. Program kreditiranja poduzetnika u području poljoprivrede i ruralnog
razvoja Šibensko-kninske županije
III. Mjere sukladno Uredbi komisije (EU) br 702/2014

MJERA 12. Potpora istraživačkim projektima u sektorima poljoprivrede

Add I.)
MJERA 1. POTPORA OČUVANJU I PROŠIRENJU STOČNOG FONDA
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednicima upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
obrti, zadruge ili trgovačka društva registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti čija je
ekonomska veličina veća od 8000 EUR. Prioritet imaju poljoprivrednici koji se bave uzgojem
autohtonih pasmina.
Potpora se dodjeljuje korisniku sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 za
sufinanciranje :
- kupnje grla/kljuna/roja u cilju povećanja broja grla ovaca,koza,krava,magaraca,peradi i
pčelinjih zajednica i očuvanja genetskog potencijala.
- troškova kontrole i suzbijanja bolesti u sektoru stočarstva
Potporom se želi potaknuti opstanak i razvoj malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava u
sektoru stočarstva.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 30% ukupnih
dokumentiranih troškova, a najviše do 30.000,00 kn po korisniku godišnje.
POTREBNA DOKUMENTACIJA
- popunjeni obrazac zahtjeva za subvenciju,
- rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, obrtnicu, za pravnu osobu - rješenje trgovačkog suda, za udrugu - izvod iz Registra udruga (napomena: udruga mora biti
registrirana u Registru neprofitnih organizacija Ministarstva financija), za zadrugu - rješenje o
registraciji (napomena: zadruga mora biti evidentirana u Evidenciji zadruga i zadružnih saveza
Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo),
- preslika žiro računa koji glasi na podnositelja zahtjeva,
- potvrda HPA o uzgojnoj valjanosti rasplodnih grla/pčelinjih zajednica,
- potvrda ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva
- preslika plaćenih računa o kupljenom grlu/pčelinjoj zajednici,
- izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti

MJERA 2. POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA
Prihvatljivi korisnici potpore su mladi poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava mlađe od 40 godina koji su nositelji poljoprivrednog gospodarstva, te svi oni mladi
poljoprivrednici koji ne ispunjavaju kriterije za mjeru 6.1. Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.godine (u daljnjem tekstu: PRRRH).
Potpora će se odobriti sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 za početne potpore
mladim poljoprivrednicima kod pokretanje i modernizacije primarne poljoprivredne proizvodnje i to
za: izradu projektne dokumentacije, kupnju certificiranog sadnog materijala, kupnju domaćih
životinja, kupnju poljoprivredne mehanizacije (nove ili polovne), strojeva i opreme, podizanje novih i
obnova višegodišnjih nasada, kupnju/građenje i opremanje plastenika i staklenika, građenje i/ili
opremanje objekata za skladištenje vlastitih poljoprivrednih proizvoda.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 50% ukupnih
dokumentiranih troškova za izradu projektne dokumentacije, a najviše do 10.000,00 kn po korisniku
godišnje.

Maksimalan iznos sredstava potpore za sve ostale aktivnosti po jednom korisniku iznosi do 30
% ukupnih dokumentiranih troškova, a najviše do 30.000,00 kn po korisniku godišnje.
POTREBNA DOKUMENTACIJA
- popunjeni obrazac zahtjeva za subvenciju,
- rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, obrtnicu, za pravnu osobu o rješenje trgovačkog suda,
- preslika žiro računa koji glasi na podnositelja zahtjeva,
- mišljenje Savjetodavne službe
- potvrda ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva
- investicijski program/troškovnik ulaganja- poslovni plan( poslovni plan mora sadržavati
početno stanje gospodarstva,cilj razvoja i podatke o poslovnim aktivnostima)
- preslika plaćenih računa izrade projektne dokumentacije i ulaganja u modernizaciju ili
pokretanje poljoprivrede. proizvodnje,
- potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva
- izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti

MJERA 3. POTPORA UREĐENJA I POBOLJŠANJU KVALITETE
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Podmjera 3.1. Okrupnjavanje poljoprivrednih površina
Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava i imaju uvedene površine u ARCOD sustav za uređenje minimalne površine od 0,25 ha.
Potpora će se odobriti korisniku sukladno. Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 za: sređivanje
imovinskopravnih odnosa (troškovi odvjetnika, geodeta i javnog bilježnika) u cilju okrupnjavanja
poljoprivrednog zemljišta namjenjenog za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, Prihvatljivi troškovi
su i radovi na pripremi i uređenju tla za sadnju, te kupnja ili najam poljoprivrednog zemljišta u svrhu
okrupnjavanja posjeda.
Potpora se dodjeljuje u cilj poticanja uređenja zapuštenog poljoprivrednog zemljišta,
okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda i usklađivanje zemljišno-knjižnog i katastarskog stanja na
zemljištu .
Također se nastoji potaknuti razvoj tržišta poljoprivrednog zemljišta, potaknuti bolje
iskorištavanje postojećih prirodnih resursa i potaknuti udruživanje poljoprivrednih proizvođač
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 50% ukupnih
dokumentiranih troškova kod sređivanja imovinsko pravnih odnosa, a kod kupnje poljoprivrednog
zemljišta 10% ukupnih dokumentiranih troškova, najviši iznos potpore do 10.000,00 kn po korisniku
godišnje.
Maksimalan iznos sredstava potpore ostalih navedenih aktivnosti po jednom korisniku iznosi
do 30 % ukupnih dokumentiranih troškova, a najviše do 30.000,00 kn po korisniku godišnje.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
- popunjeni obrazac zahtjeva za subvenciju,
- rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, obrtnicu, za pravnu osobu - rješenje
trgovačkog suda, za udrugu - izvod iz Registra udruga (napomena: udruga mora biti

-

registrirana u Registru neprofitnih organizacija Ministarstva financija), za zadrugu - rješenje o
registraciji (napomena: zadruga mora biti evidentirana u Evidenciji zadruga i zadružnih saveza
Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo),
preslika žiro računa koji glasi na podnositelja zahtjeva,
potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi i županiji, izvanproračunskim
fondovima
investicijski program/troškovnik ulaganja,
dokaz o vlasništvu,odnosno korištenju zemljišta
predračun
preslika plaćenih računa,
izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti

Podmjera 3.2. Potpora uvođenju sustava za navodnjavanje na
poljoprivrednim površinama
Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
obrti, zadruge ili trgovačka društva registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti za obavljanje
radova na zemljištu koje je upisano u Upisnik i uvedeno u ARCOD sustav, uz valjanu dokumentaciju:
vodoupravnu dozvolu ili koncesiju od strane Hrvatskih voda.
Potpora će se odobriti korisniku sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 za izgradnju
jednostavnih akumulacija za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta, obnovu zapuštenih bunara i
prirodnih akumulacija, bušenje bunara, postavljanje sustava za navodnjavanje na min. 0,1 ha ili 0,05
ha plastenika/tunela.
Potpora se dodjeljuje u cilju povećanja i unaprijeđenja poljoprivredne proizvodnje.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 50% ukupnih
dokumentiranih troškova, a najviše do 18.500,00 kn po korisniku godišnje. Vrijednost ukupne
investicije do 37.000,kn
POTREBNA DOKUMENTACIJA
 popunjeni obrazac zahtjeva za subvenciju,
 rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, obrtnicu, za pravnu osobu - rješenje
trgovačkog suda, za udrugu - izvod iz Registra udruga (napomena: udruga mora biti
registrirana u Registru neprofitnih organizacija Ministarstva financija), za zadrugu - rješenje o
registraciji (napomena: zadruga mora biti evidentirana u Evidenciji zadruga i zadružnih saveza
Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo),
 preslika žiro računa koji glasi na podnositelja zahtjeva,
 potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi i županiji, izvanproračunskim
fondovima
 investicijski program/troškovnik ulaganja,
 potvrdu nadležne institucije da su vodne građevine izgrađene u skladu s važećim propisima,
 predračun
 preslika plaćenih računa,
 izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti

Podmjera 3.3. Potpora za provedbu analize tla i preporuku gnojidbe
Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici upisani u Upisnik, obrti, zadruge ili trgovačka društva
registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
Potpora će se odobriti korisniku sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013, za troškove
kemijsko-fizikalno-biološke analize uzoraka tla. Minimalna površina sa koje se uzimaju uzorci za
analizu je 0,25 ha i mora biti zemljište uvedeno u ARCOD sustav.
Potpora se dodjeljuje u cilju postizanja većeg i kvalitetnijeg prinosa, racionalizaciju
poljoprivredne proizvodnje, kontroliranom primjenom gnojiva smanjiti zagađenje voda i tla i
pridonijeti zaštiti zdravlja ljudi i životinja i očuvanju prirod
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 50% troškova pregleda, a
najviše do 2.000,00 kn po korisniku godišnje.
POTREBNA DOKUMENTACIJA
 popunjeni obrazac zahtjeva za subvenciju,
 rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, obrtnicu, za pravnu osobu - rješenje
trgovačkog suda, za udrugu - izvod iz Registra udruga (napomena: udruga mora biti
registrirana u Registru neprofitnih organizacija Ministarstva financija), za zadrugu - rješenje o
registraciji (napomena: zadruga mora biti evidentirana u Evidenciji zadruga i zadružnih saveza
Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo),
 preslika žiro računa koji glasi na podnositelja zahtjeva,
 potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi i županiji, izvanproračunskim
fondovima
 preslika plaćenih računa,
 izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti

MJERA 4. POTPORA NEPROIZVODNIM ULAGANJIMA NEOPHODNIH ZA
POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

Podmjera 4.1. Potpora razvoju infrastrukture potrebne za rad i razvoj
poljoprivrednog gospodarstva
Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i
imaju uvedene površine u ARKOD sustav.
Potpora će se odobriti korisniku sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 za izradu
projektne dokumentacije infrastrukturnog priključka na električnu i vodovodnu mrežu potrebnu za
obavljanje primarne poljoprivredne proizvodnje. Troškovi izvođenja radova su prihvatljivi troškovi.
Osnovni kriteriji potpore su max. udaljenost od najbliže infrastrukturne mreže do 5 000 m. i
važeća građevinska dozvola ili drugi odgovarajući dokument za objekt u skladu sa zakonom,
infrastrukturni projekt se provodi u skladu s propisima iz područja gradnje. Cilj mjere je modernizacija
poljoprivrednog gospodarstva.

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 30%
dokumentiranih troškova, a najviše do 30.000,00 kn po korisniku godišnje.

ukupnih

POTREBNA DOKUMENTACIJA
 popunjeni obrazac zahtjeva za subvenciju,
 rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, obrtnicu, za pravnu osobu - rješenje
trgovačkog suda, za udrugu - izvod iz Registra udruga (napomena: udruga mora biti
registrirana u Registru neprofitnih organizacija Ministarstva financija), za zadrugu - rješenje o
registraciji (napomena: zadruga mora biti evidentirana u Evidenciji zadruga i zadružnih saveza
Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo),
 preslika žiro računa koji glasi na podnositelja zahtjeva
 potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi i županiji, izvanproračunskim
fondovima
 Važeća građevinska dozvola ili drugi zakonski odgovarajući dokument za poljoprivredni objekt
 preslika plaćenih računa,
 izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti

Podmjera 4.2. Potpora za ishođenje akata o pravu građenja za
poljoprivredne objekte
Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava,obrti, zadruge ili trgovačka društva registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
Potpora će se odobriti korisniku sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 za jednokratno
subvencioniranje dijela troškova (1/3) legalizacije poljoprivrednih objekata (namijenjeni primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji) kroz komunalnu i vodoprivrednu naknadu.
Potpora se dodjeljuje u cilju povećanja broja legaliziranih poljoprivrednih objekata u svrhu
primarne poljoprivredne proizvodnje. Korisnici potpora obavezni su se držati prostornog plana i
pravila struke
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 30% ukupnog iznosa
komunalne i vodoprivredne naknade, a najviše do 10.000,00 kn po korisniku godišnje.
POTREBNA DOKUMENTACIJA
 popunjeni obrazac zahtjeva za subvenciju,
 rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, obrtnicu, za pravnu osobu - rješenje
trgovačkog suda, za udrugu - izvod iz Registra udruga (napomena: udruga mora biti
registrirana u Registru neprofitnih organizacija Ministarstva financija), za zadrugu - rješenje o
registraciji (napomena: zadruga mora biti evidentirana u Evidenciji zadruga i zadružnih saveza
Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo),
 preslika žiro računa koji glasi na podnositelja zahtjeva,
 potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi i županiji, izvanproračunskim
fondovima
 izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti

MJERA 5. POTPORA PROVOĐENJU NOVIH TEHNIKA I ZNANJA U
POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI
.
Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
obrti, zadruge ili trgovačka društva registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Potpora će se
odobriti jednom članu poljoprivrednog gospodarstva u tekućoj godini
Potpora će se odobriti korisniku sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013. za
obavljenu obaveznu edukaciju koja je propisana zakonskim aktima RH ,a vezana je uz poljoprivrednu
djelatnost. Sufinanciranje obaveznog stručnog osposobljavanja poljoprivrednika. Sufinanciranje
troškova obaveznog pregleda strojeva za primjenu pesticida.
Uvjeti za dodjelu potpore su:
-nositelj tečaja mora imati rješenje izdano od institucije ovlaštene od nadležnog ministarstva
za provođenje edukacije po posebnim programima ili zakonski obavezne edukacije
-obrazovanje se upisuje u radnu knjižicu ili je zakonski obavezno
-sklopljen ugovor sa nositeljem tečaja
Cilj mjere je podići razinu stručnog obrazovanja poljoprivrednika, lakše praćenje dostignuća u
poljoprivrednoj proizvodnji te upoznavanje sa zakonskim obavezama i pravima poljoprivrednih
proizvođača.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 50% ukupnih
dokumentiranih troškova, a najviše do 1.000,00 kn po sudioniku edukacije i najveći pojedinačni iznos
za pregled strojeva za primjenu pesticida do 5.000,00 kn po korisniku godišnje.
POTREBNA DOKUMENTACIJA:
 popunjeni obrazac zahtjeva za subvenciju,
 rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, obrtnicu, za pravnu osobu - rješenje
trgovačkog suda, za udrugu - izvod iz Registra udruga (napomena: udruga mora biti
registrirana u Registru neprofitnih organizacija Ministarstva financija), za zadrugu - rješenje o
registraciji (napomena: zadruga mora biti evidentirana u Evidenciji zadruga i zadružnih saveza
Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo),
 preslika žiro računa koji glasi na podnositelja zahtjeva,
 potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi i županiji, izvanproračunskim
fondovima
 investicijski program/troškovnik ulaganja,
 preslika plaćenih računa,
 izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti

MJERA 6. POTPORA MALIM INVESTICIJAMA U POLJOPRIVREDNOJ
PROIZVODNJI
Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava i registrirane za proizvođačku djelatnost prema važećim zakonima čija je visina
investicije do 37.000,00 kn.
Potpora će se odobriti korisniku sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 za područja
primjene kod malih ulaganja u proizvodnju iz sektora stočarstva, voćarstva, cvjećarstva,

vinogradarstva, maslinarstva, povrtlarstva, ratarstva, na poljoprivrednim gospodarstvima koja se bave
primarnom poljoprivrednom djelatnošću.
Prihvatljivi troškovi su:
- nabava novih ili rekonstrukcija postojećih objekata ( tunela, plastenika, staklenika, nastambi
za stoku i stočnu hranu).
- podizanje novih ili rekonstrukcija postojećih trajnih nasada voća i maslina
- nabava certificiranog sadnog materijala ( voćke,masline, vinova loza, aromatično bilje)
- nabava poljoprivrednih strojeva i opreme
- priprema tla
Cilj mjere je povećati, modernizirati i unaprjediti poljoprivrednu proizvodnju na
poljoprivrednim gospodarstvima. Prednost će imati investicije koje ulažu u povećanje zaposlenosti i
povećanju ekonomske vrijednosti poljoprivrednog gospodarstva.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 50% troškova pregleda, a
najviše do 18.500,00 kn po korisniku godišnje.
nabava opreme za doradu,preradu,čuvanje i skladištenje poljoprivrednih proizvoda
POTREBNA DOKUMENTACIJA:
 popunjeni obrazac zahtjeva za subvenciju,
 rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, obrtnicu, za pravnu osobu - rješenje
trgovačkog suda, za udrugu - izvod iz Registra udruga (napomena: udruga mora biti
registrirana u Registru neprofitnih organizacija Ministarstva financija), za zadrugu - rješenje o
registraciji (napomena: zadruga mora biti evidentirana u Evidenciji zadruga i zadružnih saveza
Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo),
 preslika žiro računa koji glasi na podnositelja zahtjeva,
 Mišljenje Savjetodavne službe ili HPA(ako se ulaže u sektor stočarstva)
 potvrda ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva
- troškovnik sa skraćenim planom ulaganja
- potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi i županiji, izvanproračunskim
fondovima
 preslik plaćenih računa
 izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti)

MJERA 7. POTPORA ZA OSIGURANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE KOD
ELEMENTARNIH NEPOGODA
Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
obrti, zadruge ili trgovačka društva registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
Potpora će se odobriti korisniku sukladno Uredbi Komisije (EU) br.1408/2013 za premije
police osiguranja od mogućih šteta u slučaju elementarne nepogode na objektima u svrhu
poljoprivredne proizvodnje, poljoprivredne mehenizacije, višegodišnji nasadi, opremi i stočnom fondu
u poljoprivrednoj proizvodnji
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 25% iznosa uplaćene
premije za tekuću godinu, a najviše do 10.000,00 kn po korisniku godišnje.
POTREBNA DOKUMENTACIJA
 popunjeni obrazac zahtjeva za subvenciju,

 rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, obrtnicu, za pravnu osobu  rješenje trgovačkog suda, za udrugu - izvod iz Registra udruga (napomena: udruga mora biti
registrirana u Registru neprofitnih organizacija Ministarstva financija), za zadrugu - rješenje o
registraciji (napomena: zadruga mora biti evidentirana u Evidenciji zadruga i zadružnih saveza
Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo Popis zadrugara ne stariji od 6 mjeseci ovjeren
pečatom zadruge i potpisan od strane odgovorne osobe )
 preslika žiro računa koji glasi na podnositelja zahtjeva,
 preslika zaključene police osiguranja,
 preslika računa o uplati premije osiguranja,
izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti

Add.II:)
MJERA 8. POTPORA OSNIVANJU I ZAJEDNIČKOM DJELOVANJU
POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

Podmjera 8.1. Poticanje osnivanja novih poljoprivrednih zadruga i
udruga koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i/ili preradom
poljoprivrednih proizvoda i/ili agroturizmom
Prihvatljivi korisnici su zadruge registrirane sukladno zakonu o Zadrugama, udruge registrirane
sukladno zakonu o Udrugama, i proizvođačke grupe/organizacije u poljoprivredi priznate sukladno
Zakonu u tekućoj godini.
Potpora će se odobriti korisniku sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013.
Prihvatljive aktivnosti za sufinanciranje su troškovi nastali prilikom osnivanja javnobilježnički
troškovi, troškovi izrade pravilnika/statuta,troškovi trgovačkog suda.
Potpora se dodjeljuje u cilju poticanja osnivanja i djelovanja novih zadruga, udruga i
proizvođačkih poljoprivrednih grupa/organizacija koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i
preradom poljoprivrednih proizvoda. Poticanjem na udruživanje povećati će se konkurentnost
poljoprivrednih proizvoda. Osnovni kriterij za ostvarivanje potpore je izrađen poslovni plan.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 50% ukupnih
dokumentiranih troškova, a najviše do 10.000,00 kn po korisniku godišnje.

Podmjera 8.2. Poticanje rada zadruga i udruga
Prihvatljivi korisnici su zadruge i udruge koje su registrirane i aktivno djeluju preko jedne
godine i imaju najmanje jednu stalno zaposlenu osobu.
Zadruge, udruge i proizvođačke grupe/organizacije u poljoprivredi trebaju priložiti izvješće
rada za proteklu godinu i plan rada za slijedeću godinu
Potpora će se odobriti korisniku sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013.

Prihvatljivi troškovi su: troškovi. najma odgovarajućih prostora, nabavu uredske opreme,
uključujući računalni hardver i softver, troškove administrativnog osoblja, režijske troškove i troškove
pravnih i upravnih postupaka.
Potpora se dodjeljuje u cilju poticanja rada i djelovanja postojećih zadruga, proizvođačkih
poljoprivrednih grupa/organizacija i udruga koje se bave promicanjem i unaprijeđenjem
poljoprivredne proizvodnje i prerade, te strukovne organizacije koje se bave poljoprivrednom
proizvodnjom i/ili preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili agroturizmom.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 30% ukupnih
dokumentiranih troškova, a najviše do 50.000,00 kn po korisniku godišnje.
POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA:
 popunjeni obrazac zahtjeva za subvenciju,
 za udrugu - izvod iz Registra udruga (napomena: udruga mora biti registrirana u Registru
neprofitnih organizacija Ministarstva financija), za zadrugu - rješenje o registraciji (napomena:
zadruga mora biti evidentirana u Evidenciji zadruga i zadružnih saveza Hrvatskog centra za
zadružno poduzetništvo),
 preslika žiro računa koji glasi na podnositelja zahtjeva,
 potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi i županiji, izvanproračunskim
fondovima
 izvješće rada za proteklu godinu
 plan rada za 2016. godinu
 preslika plaćenih računa,
 izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti

MJERA 9. POTPORA ZA STVARANJE ROBNE MARKE I PROMOCIJE
ŽUPANIJSKIH PROIZVODA
Prihvatljivi korisnici moraju imati registriranu proizvodnju i/ili preradu na području Županije
Cilj mjere je unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda posebno
malih i srednjih gospodarstava s ciljem stvaranja prepoznatljivih proizvoda Šibensko-kninske
županije.
Podmjera 9.1. Stvaranje prepoznatljivog županijskog proizvoda
Prihvatljivi korisnici za ovu podmjeru su Pravna tijela koja će biti voditelji i koordinatori i
obavljat će sve radnje vezane za stvaranje županijskog proizvoda.
Potpora će se odobriti korisniku sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013.
Prihvatljivi troškovi su: troškovi utvrđivanja kriterija i odabira proizvoda koji će biti
prepoznatljiv županijski proizvod, te izradu pravilnika, konzultantskih troškova, troškovi istraživanje
tržišta, izradu vizualne oznake proizvoda, pečata i drugih administrativnih troškova,troškovi
provođenja analize i utvrđivanja razine kvalitete izabranih proizvoda, troškovi kontrole proizvodnog
procesa.

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 50% od ukupne vrijednosti
izvršenog ulaganja, a najviše do 50.000,00 kn po korisniku godišnje.

Podmjera 9.2. Promidžba i prodaja županijskog proizvoda
Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava i registrirane su za proizvođačku djelatnost prema važećim zakonima, ustanove i
udruge koje se bave poticanjem razvoja poljoprivrede i imaju sjedište i djeluju na području Šibenskokninske županije.
Potpora će se odobriti korisniku sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013.
Prihvatljivi troškovi su. troškovi promidžbe i marketinške pripreme proizvoda (izrada i tisak
promidžbenog materijala, izrada nove web stranice, promotivne kampanje prilikom stavljanja u
promet novih ili redizajniranja postojećih proizvoda, promocija na domaćem i/ili inozemnom tržištu,
izgradnja vizualnog identiteta proizvoda-brenda, dizajn etikete, ambalaže, te savjetodavne i druge
intelektualne usluge).
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 10.000,00 kn po korisniku
godišnje.

Podmjera 9.3. Promocija sudjelovanja na domaćim i inozemnim
sajmovima i manifestacijama
Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
obrti, zadruge, udruge ili trgovačka društva registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
Potpora će se odobriti korisniku sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013.
Potpora se dodjeljuje za troškove sudjelovanja poljoprivrednih proizvođača i prerađivača na
inozemnim i tuzemnim sajmovima, manifestacijama, festivalima i natjecanjima.
Prihvatljivi troškovi su najam prostora na manifestaciji, kotizacije, troškovi promocije na
sajmu, nabavu narodnih nošnji.
Potpora se dodjeljuje u cilju promoviranja poljoprivrednih proizvoda sa područja Županije,
povećati kvalitetu i konkurentnost poljoprivrednih proizvoda na domaćem i inozemnom tržištu,
promicati Šibensko –kninsku županiju kroz organizacije sajmova i manifestacija. Prednost imaju
autohtoni proizvodi Županije.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi najviše do 20.000,00
dokumentiranih troškova po korisniku (sudioniku) na sajmovima i manifestacijama koji promiču
županijske proizvode.

Podmjera 9.4. Promocija organizacije sajmova i manifestacija u ŠKŽ
Prihvatljivi korisnici su udruge, zadruge, trgovačka društva, institucije, prerađivačke
grupe/društva, LAG-ovi iz županije sa dosadašnjim iskustvima organizatora u organizaciji sajmova i
manifestacija. Ciljana skupina su poljoprivredni proizvođači i prerađivači.
Potpora će se odobriti korisniku sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 za
organizaciju sajmova, izložbi, festivala, natjecanja i srodnih manifestacija na području županije.
Prihvatljivi troškovi su najam i zakup prostora, izrada promidžbenog materijala i drugi troškovi koji su
u neposrednoj vezi s organizacijom i sudjelovanjem na manifestacijama
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi najviše do 50.000,00 kn
dokumentiranih troškova po organizatoru sajma ili manifestacije u Županiji.
POTREBNA DOKUMENTACIJA:
 popunjeni obrazac zahtjeva za subvenciju,
 rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, obrtnicu, za pravnu osobu - rješenje
trgovačkog suda, za udrugu - izvod iz Registra udruga (napomena: udruga mora biti
registrirana u Registru neprofitnih organizacija Ministarstva financija), za zadrugu - rješenje o
registraciji (napomena: zadruga mora biti evidentirana u Evidenciji zadruga i zadružnih saveza
Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo),
 preslika žiro računa koji glasi na podnositelja zahtjeva,
 potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi i županiji, izvanproračunskim
fondovima
 investicijski program/troškovnik ulaganja,
 predračun
 preslika plaćenih računa,
 izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti

MJERA 10. POTPORA MALIM INVESTICIJAMA U PRERADI
POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava i registrirane za proizvođačku djelatnost prema važećim zakonima čija je visina
investicije do 37.000,00 kn.
Potpora će se odobriti korisniku sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 za mala
ulaganja na području prerade poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednim gospodarstvima koji se
bave primarnom proizvodnjom i registrirani su za određenu prerađivačku djelatnost vlastitih
poljoprivrednih proizvoda i/ili se bave proizvodnjom autohtonih poljoprivrednih proizvoda i
prerađevina.
Prihvatljivi troškovi su:
- -nabava strojeva i opreme za pakiranje, sušenje, zamrzavanje i preradu,
- -kupnja prava na patente i licence,
- kupnja i razvoj računalnih programa
- Ulaganje u prilagodbu novouvedenim standardima kvalitete

Cilj mjere je povećati, modernizirati i unaprjediti poljoprivrednu proizvodnju na
poljoprivrednim gospodarstvima. Prednost će imati investicije koje ulažu u povećanje zaposlenosti i
povećanju ekonomske vrijednosti poljoprivrednog gospodarstva.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 50% troškova pregleda, a
najviše do 18.500,00 kn po korisniku godišnje.
nabava opreme za doradu,preradu,čuvanje i skladištenje poljoprivrednih proizvoda
POTREBNA DOKUMENTACIJA:
 popunjeni obrazac zahtjeva za subvenciju,
 rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, obrtnicu, za pravnu osobu - rješenje
trgovačkog suda, za udrugu - izvod iz Registra udruga (napomena: udruga mora biti
registrirana u Registru neprofitnih organizacija Ministarstva financija), za zadrugu - rješenje o
registraciji (napomena: zadruga mora biti evidentirana u Evidenciji zadruga i zadružnih saveza
Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo),
 preslika žiro računa koji glasi na podnositelja zahtjeva,
 Mišljenje Savjetodavne službe ili HPA(ako se ulaže u sektor stočarstva)
 potvrda ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva
- troškovnik sa skraćenim planom ulaganja
- potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi i županiji, izvanproračunskim
fondovima
 preslik plaćenih računa
 izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti)
MJERA 11. PROGRAM KREDITIRANJA PODUZETNIKA U PODRUČJU
POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe u rangu mikro i malih poslovnih subjekata,
upisani u Upisnik poljoprivrednih proizvođača i/ili prerađivači poljoprivrednih proizvoda i/ili
agroturizam sa kvalitetnim poslovnim planom projekta, dosadašnjim radom na istim i sličnim
projektima i značaj projekta za ruralno područje na kojem se projekt provodi.
Potpora će se odobriti korisniku kao jamstva za rizično financiranje sukladno izdavanju
jamstva prema članku 4. stavak 6. Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 (primarni poljoprivredni
proizvođači), a za područje prerade i prodaje sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013.
Kriterij dodjele jamstva je nedovoljno posjedovanje vlastitih instrumenata za povrat zajma
prema članku 13. Ugovora o poslovnoj suradnji na realizaciji projekta kreditiranja (KLASA: 40301/14-01/11; URBROJ:2182/1-06/14-1)
Maksimalan iznos jamstva po jednom korisniku iznosi do 50% kreditnog iznosa, a najviše
garancije do 200 000,00 kn po korisniku godišnje.
POTREBNA DOKUMENTACIJA:
 popunjeni obrazac zahtjeva za subvenciju,
 rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, obrtnicu, za pravnu osobu - rješenje
trgovačkog suda, za udrugu - izvod iz Registra udruga (napomena: udruga mora biti
registrirana u Registru neprofitnih organizacija Ministarstva financija), za zadrugu - rješenje o










registraciji (napomena: zadruga mora biti evidentirana u Evidenciji zadruga i zadružnih saveza
Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo),
preslika žiro računa koji glasi na podnositelja zahtjeva,
mišljenje Savjetodavne službe ili HPA(ako se ulaže u sektor stočarstva)
troškovnik sa skraćenim planom ulaganja
dokaz o vlasništvu,odnosno korištenju zemljišta
preslik osobne iskaznice
potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi i županiji, izvanproračunskim
fondovima
lokacijska dozvola ( ili potvrda da je ista u postupku ako je potrebna za takav program
izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti)

Članak 5.
Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen
jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 15.000 EUR tijekom razdoblja od tri fiskalne godine te
se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore.
Sukladno članku 6. Uredbe 1408/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti
izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora.
Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena
potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013.
Sukladno članku 3. Uredbe 1407/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen
jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000 EUR tijekom razdoblja od tri fiskalne godine
te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore.
Ukupan iznos de minimis potpore koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku koji
obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu ne smije premašiti 100 000 EUR tijekom
bilo kojeg razdoblja od tri fiksne godine.Ta de minimis potpora ne smije se koristiti za kupovinu
vozila za cestovni prijevoz tereta
Sukladno članku 6. Uredbe 1407/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti
izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora.
Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena
potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1407/2013.

Add III.)
Članak 6.
MJERA 12. (izuzeta državna potpora po članku 31. Uredbe komisije (EU)
br 702/2014
POTPORA ISTRAŽIVAČKIM PROJEKTIMA U SEKTORIMA POLJOPRIVREDE
OPĆI UVJETI
(1) Sredstva za izuzete državne potpore za provođenje istraživačkih projekata u sektorima
poljoprivrede osigurava Šibensko-kninska županija u svom proračunu i dodjeljuju se kao
jednokratne potpore u obliku subvencija.
(2) Pojedini pojmovi u ovom dijelu Programa za Mjeru 12 imaju značenje kako je utvrđeno
Uredbom Komisije (EU) br 702/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora u sektoru
poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima s unutarnjim tržištem u primjeni članka
107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193 od 1. srpnja 2014. – u daljnjem
tekstu: Uredba 702/2014)
(3) Potpora se ne može dodjeliti poduzetniku u teškoćama, poduzetnik koji podliježe neizvršenom
nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne odluke Europske komisije kojom se potpora
ocijenjuje nezakonitom i nesukladnom unutarnjem tržištu, te poduzetniku koji ima dugovanja
prema proračunu Šibensko-kninske županije
(4) Potpora ne smije sadržavati uvjete ili načine financiranja koji će dovesti do neizbježne povrede
prava Unije a posebno:
 dodjela potpore ne smije ovisiti o obvezi korisnika da ima poslovni nastan u određenoj
državi članici ili da većini njegovih poslovnih jedinica ima poslovni nastan u toj državi
članici,
 dodjela potpora ne smije ovisiti o obvezi korisnika da upotrebljava robu proizvedenu
ili usluge pružene na državnom području,
 korisnicima se ne smije ograničavati mogućnost upotrebe rezultata istraživanja, razvoja
i inovacija u ostalim državama članicama.
(4) Potpora se može dodjeliti isključivo za aktivnosti i radove započete nakon što je podnesen
pisani zahtjev za potporu.
(5) Za izračun inteziteta potpore svi iznosi koji se upotrebljavaju trebaju biti iznosi prije svih
odbitaka poreza ili drugog troška. Prihvatljivi troškovi trebaju biti popraćeni pisanim dokazima
koji trebaju biti jasni,konkretni i ažurirani.
Članak 8.
POSEBNI UVJETI
(1) Potpore za istraživanje i razvoj u sektorima poljoprivrede i šumarstva spojive su s unutarnjim
tržištem u smislu članka 107.stavka 3. Ugovora i izuzete iz obveze prijava iz njegova članka
108. stavka 3 ako ispunjavaju uvijete utvrđene u stavcima 2. do 7.

(2) Projekt kojem se dodjeljuje potpora u interesu je svih poduzetnika koji djeluju u određenom
sektoru ili podsektoru poljoprivrede ili šumarstvana i od posebnog je interesa razvoj
poljoprivrede na području Šibensko-kninske županije.
(3) Prije datuma početka projekta kojem je dodjeljena potpora na internetu se objavljuju sljedeći
podaci:
 da će se projekt kojem je dodjeljena potpora provesti;
 ciljevi projekta kojem je dodjeljena potpora;
 približan datum objavljivanja rezultata očekivanih od projekta kojem je dodjeljena potpora;
 mjesto objavljivanja podataka očekivanih od projekta kojem je dodjeljena potpora, na
internetu;
 napomena da su rezultati projekta kojem je dodjeljena potpora besplatno dostupni svim
poduzetnicima koji djeluju u određenom sektoru ili podsektoru poljoprivrede ili šumarstva
(4) Rezultati projekta kojem je dodjeljena potpora dostupni su na internetu od datuma završetka
projekta kojem je dodjeljena ili od datuma na koji se informacijeo tim rezultatima daju
članovima određene organizacije, ovisno što nastupi prije. Rezultati ostaju dostupn na internetu
tijekom razdoblja od najmanje 5 godina počevši od datuma završetka projekta kojem je
dodjeljena potpora.
(5) Potpora se dodjeljuje izravno ustanovi za istraživanje i širenje znanja ( članak 2.stavka 50.
Uredbe 702/2014). Potpora ne uključuje plaćanje poduzetnicima u poljoprivrednom sektoru na
temelju cijene poljoprivrednih proizvoda.
(6) Prihvatljivi troškovi su:
 troškovi osoblja koji se odnose na istraživače, tehničare i ostalo pomoćno osoblje
zaposleno na projektu;
 troškovi instrumenata i opreme,u mjeri i za razdoblje u kojem se upotrebljavaju za
projekt. Ako se ti instrumenti i oprema ne upotrebljavaju za projekt tijekom njihova
čitavog vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se ,izračunani na temelju
opće prihvaćenih računovodstvenih načela,samo troškovi amortizacije nastali u
razdoblju trajanja projekta;
 troškovi zgrada i zemljišta, u mjeri i za razdoblje u kojem se upotrebljavaju za projekt.
Za zgrade prihvatljivi troškovi se izračunavaju na temelju opće prihvaćenih
računovodstvennih načela, prihvatljivim troškovima smatraju samo troškovi
amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta. Za zemljište, prihvatljivi troškovi su
troškovi ustupanja na komercijalnoj osnovi i stvarno nastali kapitalni troškovi;
 troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora,troškovi znanja i patenata koji
se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima te troškovi
savjetodavnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt;
 dodatni režijski troškovi i ostali izdaci za poslovanje, uključujući troškove materijala,
potrošne robe i sličnih proizvoda,nastali izravno kao rezultat projekta.
(7) Maksimalan iznos potpore za ulaganje po jednom korisniku iznosi najviše do 50.000,00 kn.
Utvrđeni maksimalni iznos ne smije se izbjegavati umjetnim razdvajanjem projekta potpore.

POSTUPAK REALIZACIJE PROGRAMA
Članak 7.
Postupak dodjele potpora provodi Povjerenstvo za provedbu Programa potpora poljoprivredi na
području Šibensko-kninske županije za razdoblje 2016.-2020. godine ( u daljnjem tekstu
Povjerenstvo) koje imenuje župan i zadužuje nadležni upravni odjel za objavu Javnog poziva.
Javni poziv se potom objavljuje u novinama i na web stranici www.sibensko-kninska-zupanija.hr.
Javni poziv sadrži najmanje podatke o:
- nazivu tijela koje objavljuje javni poziv,
- predmetu javnog poziva,
- uvijetima za podnošenje prijava,
- potrebnoj dokumentaciji,
- načinu, mjestu i roku za podnošenje zahtjeva i
- načinu objave odluka o dodjeli potpore.
Prijava za dodjelu potpora podnosi se na županijskom obrascu ( Zahtjeva za potpore ) koji će
biti objavljen na web stranici županije. Prijavi za dodjelu potpora obavezno se prilaže i ostala
navedena dokumentacija iz ovog Programa.
Prijave pristigle po objavljenom Javnom pozivu Povjerenstvo obrađuje po redoslijedu
zaprimanja. Prilikom obrade zahtjeva utvrđuje se pravovremenost, potpunost te sukladnost prijave,
udovoljavanje prijave propisanim uvjetima iz ovog Programa i Javnog poziva te iznos prihvatljivih
troškova. Povjerenstvo može, po potrebi zatražiti i dodatnu dokumentaciju radi jasnijeg obrazloženja
zahtjeva korisnika potpora.
U slučaju nepotpunog zahtjeva podnositelju zahtjeva se šalje obavijest o potrebnoj nadopuni
dokumentacije.
Na temelju odabira prihvatljivih korisnika potpora od strane Povjerenstva Župan Šibensko
kninske županije donosi odluku o odobrenju novčane potpore.
Rezultat natječaja objavljuje se na službenim web stranicama Šibensko-kninske županije.
Nadležni Upravni odjel pismeno obavještava svakog podnositelja prijave o odobrenim
sredstvima potpore.
Županija s korisnikom potpore zaključuje Ugovor kojim se uređuju međusobna prava i
obaveze.
Za isto ulaganje korisnik može potporu ostvariti samo jednom. Korisnik koji je već ostvario
prava na potporu u drugim JLS u Županiji za pojedinu mjeru ili ulaganje,ne može za to isto ulaganje
ili mjeru ostvariti pravo na potporu po osnovi ove odluke..
Odobrena sredstva korisniku potpore isplaćuju se na njegov žiro račun.
Županija zadržava pravo da preusmjeri neutrošena novčana sredstva iz pojedinih mjera za koje
je bio smanjen interes, u mjere sa većim brojem zaprimljenih zahtjeva od osiguranih sredstava .
Članak 8.

-

Neprihvatljivi troškovi za sufinanciranje kod svih Mjera su:
porezi, naknade, doprinosi,
kamate,

-

svi troškovi održavanja i amortizacije,
troškova leasing ,režijski troškovi i troškovi osiguranja,
troškovi vlastitog rada

Članak 9.
Na zbrajanje, objavljivanje i informacija o potporama za Mjeru 12 iz članak 6. ovog Programa,
primjenjuju se odredbe članka 8. i 9. Uredbe 702/2014.
KONTROLA
Članak 10.
Korisnik potpore ima obavezu:
- sredstva poticaja iskoristiti namjenski u ugovorenom roku
- dostaviti financijsko izvješće o korištenju sredstava poticaja s pratećom dokumentacijom koja
potvrđuje navode u izvješću.
Povjerenstvo obavlja nadzor nad namjenskim korištenjem sredstava putem izvješća korisnika
potpore i odgovarajuće dokumentacije, a po potrebi i neposrednim očevidom.
Obavezuje se nadležni Upravni odjel da zajedno sa Povjerenstvom koordinira i prati provedbu
ovog programa i o istom izvještava Župana.
POVRAT SREDSTAVA
Članak 11.
Korisnici potpora dužni su odobrena sredstva koristiti isključivo za namjenu za koju su
odobrena. Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje odobrenih sredstva ili ne dostavi izvješće o
korištenju istih korisnik potpore dužan je odobrena sredstva vratiti u proračun Županije.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 320-01/16-01/1
URBROJ:2182/1-06-16-1
Šibenik;15.siječnja 2016.

ŽUPAN:
Goran Pauk dipl.oec

