Prilog 4
TIP OPERACIJE 16.4.1 „KRATKI LANCI OPSKRBE I LOKALNA TRŽIŠTA“
DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU
OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA SVE KORISNIKE:
Potpisana i ovjerena Potvrda o podnošenju zahtjeva za potporu**

1.

Pojašnjenje:
Nakon postupka popunjavanja/učitavanja propisane dokumentacije u zahtjev za potporu u
AGRONET-u korisnik treba odabirati opciju »PODNESI ZAHTJEV«. Nakon toga se pojavljuje link
»Preuzmi« u stupcu pod nazivom »Zahtjev« putem kojeg korisnik preuzima/sprema/ispisuje Potvrdu
o podnošenju zahtjeva za potporu. Potvrdu o podnošenju zahtjeva za potporu potrebno je ispisati,
potpisati/ovjeriti i dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili osobno na adresu iz ovoga
Natječaja.
DOKUMENT SE DOSTAVLJA KAO IZVORNIK U FIZIČKOM OBLIKU.
Potvrda Porezne uprave za svakog partnera koji je sklopio ugovor o poslovnoj suradnji iz koje
je vidljivo da svaki partner operativne skupine ima podmirene odnosno regulirane financijske
obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske, ne starija od 30 dana na dan
podnošenja zahtjeva za potporu i ovjerena od strane Porezne uprave ili u obliku elektroničkog
zapisa (e-Potvrda)

2.

Pojašnjenje:
Potvrda porezne uprave iz koje je razvidno da svaki partner ima podmirene odnosno uređene
(regulirane) financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske obvezna je za sve
korisnike. Potvrdu porezne uprave potrebno je učitati za sve partnere operativne skupine uključujući
i za odgovornu osobu (pravnu osobu) koja podnosi zahtjev za potporu u ime operativne skupine.
UČITATI DOKUMENT U AGRONET
Potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva koja se sastoji od Kalkulatora –
izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva, Izjave o proizvodnim resursima
poljoprivrednog gospodarstva i Izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva
(EVPG), izdana od Ministarstva poljoprivrede- Uprave za stručnu podršku razvoju
poljoprivrede i ribarstva nakon objave ovoga Natječaja te potpisana od nadležnog službenika

3.

Pojašnjenje:
Potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva mora biti potpisana od strane
nadležnog službenika, izdana nakon objave ovoga Natječaja. Obvezna je u svrhu utvrđivanja uvjeta
prihvatljivosti korisnika (dokazivanja ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva) i u svrhu
bodovanja na kriterijima odabira (Kriterij odabira - Broj partnera u operativnoj skupini upisanih u
Upisnik poljoprivrednika čija je EVPG između 2.000 - 50.000 EUR SO).

UČITATI DOKUMENT U AGRONET
Dokument o potvrdi obavljanja djelatnosti povezanim s uspostavom, radom i razvojem
kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta

4.

Pojašnjenje:
Ako partner/i operativne skupine nije fizička/pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika
ekonomske veličine od 2.000 do 100.000 EUR i/ili proizvođačka organizacija u poljoprivrednom i
prehrambeno-prerađivačkom sektoru potrebno je učitati dokument iz kojeg je vidljivo da se bavi/e
djelatnostima povezanim s uspostavom, radom i razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta.
UČITATI DOKUMENT U AGRONET
Odluka o imenovanju odgovorne osobe za projekt, ovjerena i potpisana od strane osobe
ovlaštene za zastupanje partnera operativne skupine

5.

Pojašnjenje:
Ako osoba ovlaštena za zastupanje partnera operativne skupine nije osoba odgovorna za projekt,
učitati Odluku o imenovanju odgovorne osobe za projekt, ovjerenu i potpisanu od strane osobe
ovlaštene za zastupanje partnera operativne skupine
UČITATI DOKUMENT U AGRONET
Poslovni plan*

6.

Pojašnjenje:
Prilog 3 „POSLOVNI PLAN“ sastoji se od predložaka „POSLOVNI PLAN“ sa njegovim prilozima
„PRORAČUN PROJEKTA“ i „IZRAČUN POTPORE MALE VRIJEDNOSTI I POTPORA PO
PARTNERU“ koje je potrebno ispuniti u cijelosti u sladu s pripadajućim uputama i pojašnjenjima.
Predložak se može preuzeti na stranici www.apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Mjera »Ruralni
razvoj/Mjera /Mjera 16 – Suradnja/Operacija 16.4.1.« - unutar datoteke „PREDLOSCI“.
UČITATI DOKUMENT U AGRONET
Ugovor o poslovnoj suradnji

7.

Pojašnjenje:
Ugovor o poslovnoj suradnji za tip operacije 16.4.1, potpisan od strane svih partnera operativne
skupine te ovjeren kod javnog bilježnika. Ugovor o poslovnoj suradnji mora biti sastavljen sukladno
smjernicama iz podtočke 2.3. ovoga Natječaja.
Preuzmite predložak Ugovora o poslovnoj suradnji*, ispunite ga, potpišite i ovjerite kod javnog
bilježnika te učitajte u zahtjev za potporu.
Predložak se može preuzeti na stranici www.apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Mjera »Ruralni
razvoj/Mjera /Mjera 16 – Suradnja/Operacija 16.4.1.« - unutar datoteke „PREDLOSCI“.

UČITATI DOKUMENT U AGRONET
Interne procedure operativne skupine

8.

Pojašnjenje:
Internim procedurama propisani su načini upravljanja zadacima, osigurava se transparentnost u
radu i donošenje odluka operativne skupine, izbjegava sukob interesa, propisuju uvjeti i sankcije za
izlazak partnera iz operativne skupine i sl.
UČITATI DOKUMENT U AGRONET
Plan nabave*
Pojašnjenje:

9.

U svrhu podnošenja zahtjeva za potporu korisnik popunjava predložak „Plan nabave“. Predložak
se popunjava u skladu sa Proračunom projekta koji je prilog Poslovnog plana. Navode se
procijenjeni iznosi troškova za koji su potrebni za provedbu planirane aktivnosti. Predložak se
preuzima na stranici www.apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Mjera »Ruralni razvoj/Mjera /Mjera
16 – Suradnja/Operacija 16.4.1.« - unutar datoteke „PREDLOSCI“.
PREUZETI PREDLOŽAK DOKUMENTA, POPUNITI GA I UČITATI U AGRONET
Troškovnici, informativne ponude, istraživanje tržišta putem web stranica, katalozi sa
izraženim cijenama i sl.

10.

Pojašnjenje:
Prije početka podnošenja zahtjeva za potporu, korisnik je obvezan istražiti relevantno tržište za
predmet nabave pretraživanjem interneta ili dostavljanjem troškovnika, kataloga sa izraženim
cijenama i sl. ili slanjem upita za ponudu. Navedeno je potrebno prikupiti od najmanje dva
međusobno neovisna gospodarska subjekta (koja nisu međusobno povezana ili partnerska poduzeća)
i koji s korisnikom i svim partnerima operativne skupine nisu povezani na način definiran točkom
50. Priloga 1 „Uvjeti prihvatljivosti“ ovoga Natječaja.
Navedeno je potrebno dostaviti za opravdavanje procijenjenog iznosa potpore navedene u Planu
nabave.
UČITATI DOKUMENT U AGRONET
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (de minimis potpore) u skladu s Prilogom 1
ovoga Natječaja te Uredbom (EU) br. 1407/2013*

11.

Pojašnjenje:
Podnositelj i svi partneri moraju popuniti jedan primjerak Izjave o korištenim potporama male
vrijednosti. Popunjena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti se učitava u zahtjev za
potporu. Predložak se preuzima iz AGRONET-a, prilikom popunjavanja zahtjeva za potporu te se
popunjen učitava u zahtjev za potporu. Predložak se nalazi na stranici www.apprrr.hr kartica
»Ruralni razvoj/Mjera /Mjera 16 – Suradnja/Operacija 16.4.1.« - unutar datoteke „PREDLOSCI“.

Odgovorna osoba svakog partnera (svi partneri uključujući i podnositelja zahtjeva) i svako
povezano poduzeće s odgovornom osobom svakog partnera mora popuniti jedan primjerak Izjave o
korištenim potporama male vrijednosti. Popunjena Izjava/e o korištenim potporama male vrijednosti
se učitava/ju u zahtjev za potporu.
PREUZETI PREDLOŽAK DOKUMENTA, POPUNITI GA I UČITATI U AGRONET
Izjava o povezanim osobama*

12.

Pojašnjenje:
Izjavu popunjava, potpisuje odgovorna osoba svakog partnera (za sve partnere) iz ugovora o
poslovnoj suradnji. Predložak se preuzima iz AGRONET-a, prilikom popunjavanja zahtjeva za
potporu te se popunjen učitava u zahtjev za potporu. Predložak se nalazi na stranici www.apprrr.hr
kartica »Ruralni razvoj/Mjera /Mjera 16 – Suradnja/Operacija 16.4.1.« - unutar datoteke
„PREDLOSCI“, ispuniti, potpisati te potpisanog učitati.
PREUZETI PREDLOŽAK DOKUMENTA, POPUNITI GA I UČITATI U AGRONET

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA – ZADRUGA
Imenik članova zadruge
Pojašnjenje:
13. Imenik članova zadruge iz kojeg je razvidan popis i broj članova zadruge u trenutku podnošenja
zahtjeva za potporu u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju zadruge.
UČITATI DOKUMENT U AGRONET
14.

Ugovor o osnivanju zadruge
UČITATI DOKUMENT U AGRONET

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA – UDRUGA
Popis članova udruge
15. Pojašnjenje:
Popis članova učlanjenih u udrugu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.
UČITATI DOKUMENT U AGRONET
Statut udruge
Pojašnjenje:
16. Ako je partner operativne skupine udruga učitati Statut udruge. Statut udruge potrebno je dostaviti
za udruge čiji statut prema podacima iz Registra udruga nije usklađen sa Zakonom o udrugama
(„Narodne novine“, br. 74/14, 70/17 i 98/19).
UČITATI DOKUMENT U AGRONET
OBAVEZNA DOKUMENTACIJA – PROIZVOĐAČKA ORGANIZACIJA

Popis članova proizvođačke organizacije važeći na dan podnošenja zahtjeva za potporu
Pojašnjenje:
Predložak* Obrasca se preuzima iz AGRONET-a i/ili zahtjeva za potporu, te se popunjeni predložak
učitava u zahtjev za potporu. Predložak se također može naći i na stranici www. apprrr.hr kartica
17.
»Ruralni razvoj/Mjera 16 – Suradnja/Operacija 16.4.1.« - unutar datoteke „PREDLOSCI“, ispuniti,
potpisati te potpisanog učitati. Proizvođačka organizacija mora biti priznata od strane Ministarstva
poljoprivrede sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačke organizacije.
PREUZETI PREDLOŽAK DOKUMENTA, POPUNITI GA I UČITATI U AGRONET
Rješenje o priznavanju statusa proizvođačke organizacije**
Pojašnjenje:
18. Učitati potpisano i ovjereno Rješenje od Ministarstva poljoprivrede nadležnog za priznavanje
proizvođačke organizacije. Dokument mora biti scan originala u PDF formatu.
UČITATI DOKUMENT U AGRONET
*Predlošci se mogu naći i na stranici www.apprrr.hr - kartica »Ruralni razvoj/Mjera 16 – Suradnja/2.
Natječaj Operacija 16.4.1.«
** Obvezna dokumentacija za koju nije moguća dopuna.
NAPOMENA: U slučaju potrebe Agencija za plaćanja tijekom administrativne obrade zahtjeva za potporu
zadržava pravo zatražiti od korisnika dokument koji nije propisan ovim Natječajem.

