Prilog 5
DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE PRVOG DIJELA 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, i na adresu iz ovoga natječaja.
DOKUMENT SE DOSTAVLJA KAO ORIGINAL U FIZIČKOM OBLIKU!
Plan nabave *

2.

Pojašnjenje:
Predložak Plana nabave/Tablice troškova i izračuna potpore potrebno je popuniti
sukladno uputama u prilogu tablice. U svrhu podnošenja prvog dijela Zahtjeva za potporu
korisnik popunjava samo prvi dio - Plan nabave. Predložak se preuzima. na stranici
www.apprrr.hr – kartica Ruralni razvoj/Mjera 10/Podmjera 10.2 " Potpora za očuvanje,
održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“
Podnosi li se Zahtjev za potporu za očuvanje biljnih genetskih izvora ili očuvanje
životinjskih genetskih izvora preuzima se i popunjava Plan nabave/tablica troškova i
izračuna potpore biljni genetski, odnosno Plan nabave/tablica troškova i izračuna potpore
_ životinjski genetski.
PREUZETI PREDLOŽAK DOKUMENTA, POPUNITI GA I UČITATI U AGRONET
Potvrda Porezne uprave iz koje je vidljivo da korisnik 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)**

3.

4.

Pojašnjenje:
Potvrda porezne uprave iz koje je razvidno da korisnik ima podmirene odnosno uređene
(regulirane) financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske obvezna
je za sve korisnike.
UČITATI DOKUMENT U AGRONET
Izjava o prihvatljivosti PDV-a.

Pojašnjenje:
Sukladno Pravilniku o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja, porez na dodanu
vrijednost nije prihvatljivi trošak u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u
registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a. Ako nećete ostvariti pravo na
odbitak pretporeza po osnovi ulaganja koje je predmet zahtjeva za potporu obvezni ste
dati potpisanu i ovjerenu Izjavu o tome uz obrazloženje po kojoj osnovi je PDV prihvatljiv
trošak.
UČITATI DOKUMENTE U AGRONET
Ugovor o zakupu zemljišta ako lokacija ulaganja nije u vlasništvu korisnika.

5.

Pojašnjenje:
Ukoliko se vlasništvo dokazuje temeljem ugovora o zakupu, lokacija navedena u ugovoru
mora biti u skladu s lokacijom ulaganja koju je korisnik naveo u zahtjevu za potporu.
Ugovor o zakupu mora biti sklopljen između korisnika i vlasnika koji je kao vlasnik upisan
u zemljišne knjige. Ugovor o zakupu mora biti sklopljen na najmanje 5 godina od dana
podnošenja zahtjeva za potporu.
UČITATI DOKUMENTE U AGRONET

ZA KORISNIKE OČUVANJA ŽIVOTINJSKIH GENETSKIH IZVORA
Rješenje o priznavanju uzgojnog udruženja/uzgojne organizacije

6.

Pojašnjenje:
Ako podnosite Zahtjev za potporu za očuvanje životinjskog genetskog materijala potrebno
je dostaviti (učitati) Rješenje o priznavanju uzgojnog udruženja/ uzgojne organizacije koje
je Ministarstvo izdalo na temelju mišljenja Povjerenstva za priznavanje udruženja ili
organizacija i odobravanje uzgojnih programa, a u skladu sa Zakonom o uzgoju domaćih
životinja.
UČITATI DOKUMENT U AGRONET
Rješenje o odobrenju uzgojnog programa

7.

Pojašnjenje:
Ako podnosite Zahtjev za potporu za očuvanje životinjskog genetskog materijala potrebno
je dostaviti (učitati) Rješenje o odobrenju uzgojnog programa koje je Ministarstvo izdalo
na temelju mišljenja Povjerenstva za priznavanje udruženja ili organizacija i odobravanje
uzgojnih programa, a u skladu sa Zakonom o uzgoju domaćih životinja.
UČITATI DOKUMENT U AGRONET

DOKUMENTACIJA ZA KRITERIJ ODABIRA
Rješenje Ministarstva poljoprivrede o priznavanju statusa banke gena.
8.
Pojašnjene:

Kao dokaz da korisnik ostvaruje 10 bodova po Kriteriju odabira 2 „Pristup očuvanju
izvornih pasmina“ za životinjske genetske resurse potrebno je učitati Rješenje
Ministarstva poljoprivrede o priznavanju statusa banke gena.
UČITATI DOKUMENT U AGRONET
* Predlošci se također mogu naći i na stranici www. apprrr.hr - kartica “Ruralni
razvoj/Mjera 10/podmjera 10.2 " Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj
genetskih izvora u poljoprivredi “PREDLOŠCI_10.2.ZIP”
**NAPOMENA: 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 Natječajem.

