Na temelju članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske
županije“ broj 12/18,3/20 i 18/21) i Programa potpore u poljoprivredi na području općine Tuhelj za
2022. godinu (KLASA: 400-08/21-01/5, URBROJ: 2135-03-01/21-11) od 13.12.2021. godine,
Općinski načelnik objavljuje,

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora poljoprivrednicima na području Općine Tuhelj
za 2022. godinu
Na teret proračunske pozicije "Subvencije poljoprivrednicima" u 2022. godini će se isplaćivati
subvencije stanovnicima Općine Tuhelj u ukupnom iznosu od 80.000,00 kuna.

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Općine
Tuhelj i to:

1. Potpora za nabavu loznih cijepova za sadnju na području općine Tuhelj,
2. Potpora za kupnju i sadnju višegodišnjih nasada voćaka na području općine
Tuhelj,
3. Umjetno osjemenjivanje, krava plotkinja i krmača, 100,00 kn
4. Potpora za nabavu opreme kojom se potiče uzgoj i zadržavanje pčelinje zajednice
koje su od važnosti za oprašivanje u lokalnoj zajednici,
5. Potpora kupnje poljoprivredne mehanizacije na temelju programa poljoprivredne
udruge,
6. Potpora za plaćanje premija osiguranja,

2.

KORISNICI POTPORE I UVJETI ZA ODOBRAVANJE POTPORE

Dodjelu subvencija mogu tražiti poljoprivrednici s prebivalištem na području Općine Tuhelj koji
nemaju dugovanja prema općini Tuhelj te ispunjavaju druge uvjete iz javnog poziva vezano za
pojedinu subvenciju.
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3.1.

POTPORE

Potpora za nabava loznih cijepova za sadnju na području općine Tuhelj

Kratki opis i prihvatljivi troškovi:
Pravo ostvarivanja potpore za nabavu i sadnju loznih cjepova na području općine Tuhelj ostvaruje
korisnik koji će nasade loznih cijepova zasaditi na području općine.
Korisnik potpore:
Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za isplatu
potpore;
1.
2.
3.
4.

račun,
kopiju osobne iskaznice,
izjavu da neće koristiti subvenciju u nekoj drugoj jedinici lokalne samouprave,
kopiju katastarskog izvatka ili kupoprodajni ugovor iz kojih je vidljivo su nasadi na
području Općine Tuhelj,

5. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj

Intenzitet potpore:
Korisnik potpore na području općine Tuhelj može nabaviti i zasaditi u tekućoj godini najmanje 100
do najviše 1.000 sadnica za proizvodnju kvalitetnih vina (sa Zaštićenom oznakom izvornosti) i ostala
vina (bez Zaštićene oznake izvornosti).
Korisniku će se financirati najviše 5,00 kuna po sadnici.

3.2.

Potpora za kupnju i sadnju višegodišnjih nasada voćaka na području općine
Tuhelj

Kratki opis i prihvatljivi troškovi:
Pravo ostvarivanja potpore za nabavu i sadnju višegodišnjih voćaka (jezgričavog, koštićavog,
lupinastog, bobičastog i ostalog) na području općine Tuhelj ostvaruje korisnik koji će nasade zasaditi
na području općine. Trošak nije prihvatljiv za agrume.
Korisnik potpore:
Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za isplatu
potpore;
račun,
kopiju osobne iskaznice,
izjavu da neće koristiti subvenciju u nekoj drugoj jedinici lokalne samouprave,
kopiju katastarskog izvatka ili kupoprodajni ugovor iz kojih je vidljivo su nasadi na
području Općine Tuhelj,
5. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj.
1.
2.
3.
4.

Intenzitet potpore:
Korisnik potpore na području općine Tuhelj može nabaviti i zasaditi u tekućoj godini najmanje 50 do
najviše 500 voćki.
Korisniku će se financirati najviše 50% vrijednosti sadnice što je maksimalno 20,00 kuna po sadnici.

3.3.

Umjetno osjemenjivanje krava plotkinja i krmača

Kratki opis i prihvatljivi troškovi:
Potpora za umjetno osjemenjivanje isplaćivati će se na temelju ugovora i ispostavljenih računa od
strane veterinarske ambulante.

3.4.

Potpora za nabavu opreme kojom se potiče uzgoj i zadržavanje pčelinje
zajednice koje su od važnosti za oprašivanje u lokalnoj zajednici

Kratki opis i prihvatljivi troškovi:
Korisnik može ostvariti potporu za nabavu opreme kojom se potiče uzgoj i zadržavanje pčelinje
zajednice koje su od važnosti za oprašivanje u lokalnoj zajednici.
Korisnik potpore:
Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za isplatu
potpore;
1. potvrdu pčelarske udruge o broju košnica,
2. kopiju osobne iskaznice i
2. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj.
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Intenzitet potpore:
Korisnik potpore može ostvariti 50,00 kuna po pčelinjoj zajednici na području općine.
3.5.

Poticaj za kupnju mehanizacije i opreme za obavljanje poljoprivredne
djelatnosti poljoprivrednim udrugama

Kratki opis i prihvatljivi troškovi:
Korisnik potpore može biti poljoprivredna udruga koja djeluje na području općine Tuhelj
prema prijavljenom programu u tekućoj godini, a ostvariti može poticaj za kupnju
mehanizacije i opreme za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
Korisnik potpore:
Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za isplatu
potpore;
1. program poljoprivredne udruge

Intenzitet potpore:
Korisnik/ici mogu ostvariti potporu u iznosu do najviše 20.000,00 kuna.

3.6.

Potpora za plaćanje premija osiguranja

Kratki opis i prihvatljivi troškovi:
Korisnik može ostvariti potporu za premije police osiguranja stoke te od mogućih šteta u slučaju
elementarne nepogode na poljoprivrednim usjevima, višegodišnjim nasadima voća i povrća.

Korisnik potpore:
Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za isplatu
potpore;
1.
2.
3.
4.

rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u
policu premije osiguranja (original na uvid),
kopiju osobne iskaznice
potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj

Intenzitet potpore:
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi 50% iznosa uplaćene premije za
tekuću godinu, a najviše do 3.000,00 kn po korisniku godišnje.
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4.

NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA ZAHTJEVA I ISPLATE POTPORE

Zahtjev za dodjelu potpora se podnosi do 20.12.2022. godine odnosno do utroška sredstava
osiguranih u proračunu za 2022. godinu. Zahtjeve za subvencije zainteresirani mogu dobiti u
Općini Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj ili preuzeti na internetskim stranicama www.tuhelj.hr –
obrasci. Pripadajuća dokumentacija dostavlja se osobno ili poštom na adresu: Općina Tuhelj, Tuhelj
36, 49215 Tuhelj.
Nadzor nad provođenjem dodjele subvencija poljoprivrednicima provoditi će Komisija za dodjelu
subvencija u poljoprivredi i djelatnici JUO Općine Tuhelj.
Nepotpuni zahtjevi, nerazumljivi i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija tražena za pojedinu
subvenciju, neće se razmatrati.
Potpora se isplaćuje kvartalno odnosno prema mogućnostima proračuna tijekom godine do utroška
osiguranih sredstava za pojedinu mjeru.
Ovaj Javni poziv biti će objavljen na stranici Općine Tuhelj; www.tuhelj.hr i na oglasnim pločama
Općine Tuhelj, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Tuhelj, na telefon 049/556-105,
049/557-244, ili putem maila: opcina.tuhelj@gmail.com.
KLASA: 402-03/22-01/5
URBROJ: 2140-29-03/22-01
Tuhelj, 27.01.2022.

OPĆINSKI NAČELNIK
MLADEN HERCIGONJA
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