Na temelju članka 40. Odluke o mjerama potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području
Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/17., 8/17. i 4/18.) Povjerenstvo za potpore u
poljoprivredi i ruralnom razvoju objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora za manifestacije
na području Osječko-baranjske županije

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpora iz Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2020. za manifestacije na području Osječko-baranjske županije
(nastavno: Županija).
Potpora iz prethodnog stavka podrazumijeva nepovratna financijska sredstva odobrena iz
Proračuna Županije za 2020. godinu.
2. NAMJENA I VISINA MOGUĆE POTPORE
Potpora za manifestacije dodjeljuje se za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama koje
su povezane s poljoprivrednom proizvodnjom, autohtonim proizvodima, očuvanjem tradicije i
kulturne baštine, a odnosi se na sudjelovanje na sajmovima i izložbama, natjecanjima, festivalima,
smotrama, znanstvenim skupovima i drugim srodnim manifestacijama.
Prihvatljivi troškovi su: troškovi zakupa prostora, kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog,
izrade promidžbenih materijala, putni troškovi i drugi opravdani troškovi koji su u neposrednoj vezi s
organizacijom i sudjelovanjem na manifestacijama, a koji su nastali nakon 15. prosinca 2019. godine.
Intenzitet potpore je do 50% prihvatljivih troškova.
Potpore se ne dodjeljuju za troškove PDV-a i drugih poreza, carina i druge srodne troškove.
U postupku odobravanja potpora primjenjuju se odredbe važeće Uredbe Europske unije
1407/2013. kojom se uređuju potpore male vrijednosti.
3. UVJETI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Korisnik potpore je jedinica lokalne samouprave, ustanova, znanstvena i obrazovna institucija,
udruga registrirana za očuvanje tradicije i kulturne baštine, te druge fizičke i prave osobe.
Korisnik potpore mora imati sjedište ili prebivalište na području Županije, odnosno
manifestacija se mora odvijati na području Županije.
4. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Potpore se odobravaju temeljem podnesenih zahtjeva za dodjelu potpora na propisanom
obrascu.

-

Podnositelj zahtjeva za odobravanje potpore mora priložiti sljedeću dokumentaciju:
popunjeni obrazac zahtjeva,
preslika obrtnice ukoliko je podnositelj zahtjeva obrtnik, ukoliko je poduzetnik, ustanova,
znanstvena ili obrazovna institucija preslika rješenja nadležnog trgovačkog suda,

-

preslika izvoda iz Registra udruga i Registra neprofitnih organizacija ukoliko je podnositelj
zahtjeva udruga,
opis aktivnosti u organizaciji, odnosno sudjelovanju na manifestaciji s preslikama računa
prihvatljivih troškova i dokazom o izvršenim plaćanjima,
preslike dokaza o održanoj manifestaciji, za organizatora popis sudionika manifestacije, za
sudionika prijavni obrazac ili drugi dokument kojim dokazuje svoje sudjelovanje,
izjavu o svim potporama male vrijednosti koje je korisnik primio u tekućoj fiskalnoj godini i
prethodne dvije godine na propisanom obrascu,
izjavu da li je na način propisan člankom 2. Uredbe 1407/2013. povezan s ostalim
poduzetnicima,
izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova,
potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom i županijskom
proračunu, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,
potvrda banke o IBAN-u žiro-računa podnositelja zahtjeva i
privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka.
Obrazac zahtjeva i obrasci potrebnih izjava moraju biti ispunjeni, potpisani i ovjereni
na propisanim obrascima.
5. NAČIN, MJESTO I ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Obrazac zahtjeva i obrasci potrebnih izjava mogu se preuzeti na internetskim stranicama
Županije www.obz.hr, te se isti s propisanom dokumentacijom u privitku dostavlja poštom ili osobno
putem pisarnice na adresu:
Osječko-baranjska županija
Županijska 4, 31000 Osijek
uz naznaku:
„Povjerenstvo za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju“
Ovaj javni poziv objavljuje se na internetskim stranicama Županije. Javni poziv je otvoren od
16. ožujka 2020. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu Osječko-baranjske županije za
2020. godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2020. godine.
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za ruralni razvoj Osječko-baranjske
županije, na e-mail: ruralni@obz.hr ili kontakt telefon 031/221-573.
6. OSTALE INFORMACIJE
Prijave se obrađuju te se o njima odlučuje redoslijedom zaprimanja. Sve nepotpune i
nepravovremene zahtjeve kao i zahtjeve koji nisu dostavljeni na propisanim obrascima odnosno
zahtjevi podneseni protivno uvjetima iz ovog Javnog poziva neće biti razmatrani, o čemu će
podnositelj biti pismeno obaviješten.
Odluku o dodijeli potpore donosi župan na prijedlog Povjerenstva za potpore u poljoprivredi i
ruralnom razvoju, koja se objavljuje na internetskim stranicama Županije najkasnije u roku 15 dana od
dana njezinog donošenja.
S korisnikom potpore zaključuje se ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze
korisnika i Županije.

