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 Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18. i 42/20.), članka 35. Zakona 
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01.,60/01. – vjerodostojno tumačenje, 
129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17. i 98/19.) 
i članka 27. Statuta Općine Molve  („Službeni glasnik Općine Molve broj 2/20.), Općinsko vijeće Općine Molve 
na 40. sjednici održanoj 10. studenoga 2020. godine donijelo je  
 
 

PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU OPĆINE MOLVE ZA  
RAZDOBLJE OD 2021. DO 2024. GODINE 

 
l. UVOD 
 

Članak 1. 
 
          Ovim Programom potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju  Općine Molve za razdoblje od 2021. do 2024. 
godine  ( u daljnjem tekstu: program ) utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Općina Molve  (u daljnjem 
tekstu: Općina) dodjeljivati državne potpore i potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele istih.  
 Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine u razdoblju od 
2021. do 2024. godine.  

 
 

II. ZAKONODAVNI OKVIR 
 

Članak 2. 
 
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18., 115/18. i 98/19.), 

- Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 29/18. i 32/19.), 

- Uredba komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funk-
cioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (u daljnjem tekstu: Uredba br. 
1408/2013) 

-           Uredba Komisije (EU) br. 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe komisije (EU)  br. 
1408/2013 ( u daljnjem tekstu:((Uredba Komisije (EU) br. 2019/316). 

-           Uredba komisije (EU)  br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine  o primjeni članaka 107. i 108. 
Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (u daljnjem 
tekstu: Uredba br. 1407/2013). 

-           Uredba Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. godine o proglašenju određenih kategorija 
potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u 
primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193, 1. 7.2014.) .)  (u daljnjem 
tekstu: Uredba br. 702/2014). 

-           Uredba Komisije (EU) br. 2019/289 od 19. veljače 2019. o izmjeni Uredbe  (EU)  br. 702/2014 o 
proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima 
spojivim s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 
(SL L 48, 20. 2.2019.) .)  (u daljnjem tekstu: Uredba br. 2019/289). 

Članak 3. 
 

  Sredstva po ovome programu dodjeljuju se za: 
- Potpore usklađene sa Uredbom  Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18.12.2013. godine o primjeni članka 107. i 

108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore – u daljnjem tekstu: Uredba br. 
1407/2013, 
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- Potpore usklađene sa Uredbom Komisije (EU) br. 2019/316 od 21. veljače 2019. godine o izmjeni Uredbe 

Komisije (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de 
minimis potpore od 18. prosinca 2013. godine ( u daljnjem tekstu: Uredba br. 1408/2013. 

Potpore će se dodjeljivati kako slijedi: 

1.  potpore usklađene sa Uredbom 1407/2013: 

 Potpora za ulaganja u uređivanje i opremanje prostora za preradu poljoprivrednih proizvoda. 

2. potpore usklađene sa Uredbom 2019/316 (izmjena Uredbe 1408/2013):  

 Potpora za ekološku proizvodnju, 

 Potpora za kupnju poljoprivredne mehanizacije , strojeva i opreme na poljoprivrednim gospodarstvima 
povezana s primarnom poljoprivrednim proizvodnjom 

 Potpora za edukaciju i stručno osposobljavanje poljoprivrednika 
 Potpora za premije osiguranja 
 Potpora za  okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta 
 Potpora za sufinanciranje redovne kamate i troška obrade namjenskih  kredita:  poljoprivrednim gospodar-

stvima vezano uz primarnu poljoprivrednu proizvodnju i poduzetnicima ( obrtnici, j.do.o., do.o. ) vezano 
uz osnovnu djelatnost, 

 Potpora za tehničku pomoć za izradu dokumentacije za prijavu na programe Europske unije 
 Potpora za kupnju voćnih sadnica. 

 Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013, ovaj se Program primjenjuje na potpore dodijeljene poduzetnicima 
koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda , uz iznimku: 

 Potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište, 
 Potpora djelatnostima vezanim uz izvoz, to jest potpora koje su izravno vezane  uz izvezene količine, pot-

pore za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili neke druge poslove vezane uz izvoznu djelat-
nost, 

 Potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda. 
           
          Sukladno članku 2. Uredbe 1408/2013, „poljoprivredni proizvodi“  odnosi se na proizvode iz Priloga I Ugo-
vora o funkcioniranju  Evropske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture. Obuhvaćenim Uredbom Vi-
jeća (EZ) br. 104/2000. 

 
Članak 4. 

 
          Program  nastoji u skladu s nacionalnim i županijskim programima, dodatno doprinijeti gospodarskom i so-
cijalnom razvoju ruralnog područja Općine . 
 
Opći ciljevi koji se neposredno i posredno nastoje postići Programom mogu se definirati kao: 

 Restrukturiranje i modernizacija poljoprivrednih gospodarstava i poslovnih subjekata u ruralnim podru-
čjima kroz bolje korištenje proizvodnih kapaciteta, uvođenje novih tehnologija i inovacija, 

 Poticanje primjenjivih znanstvenih istraživanja koja će pridonijeti unapređivanju poljoprivredne proizvod-
nje, 

 Provođenje  edukacija i stručnog osposobljavanja poljoprivrednika i poduzetnika ( obrtnici, j.d.o.o., d.o.o.), 
osiguranje primjerenog životnog standarda u ruralnim područjima, pridonošenje stabilnosti poljoprivred-
nog dohotka te motivacija i povećanje interesa posebno mladih za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom 

 Stvaranje uvjeta za pripremu projekata koji će se kandidirati za sredstva fondova EU, 
 Povećanje voćarske , povrtlarske i cvjećarske proizvodnje, 

 Konkurentnost poljoprivrede. 
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Članak 5. 
 

 Programom se propisuju mjere i aktivnosti kojim će se osigurati provedba utvrđenih ciljeva iz članka 4. 
Programa, te obveza proračunskog planiranja sredstava namijenjenih provedbi Programa, koja će se korisnicima 
odobravati u vidu bespovratne financijske potpore ( u daljnjem tekstu: potpora) 
          Programom se propisuju i korisnici propisanih mjera, kriteriji , način i postupak ostvarivanja potpora, maksi-
malna visina osiguranih sredstava potpore po korisniku, kao i nadzor nad korištenjem sredstava potpore. 

 
Članak 6. 

 
            Korisnici sredstava potpore mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gos-
podarstava te trgovačka društva, obrti i zadruge, koja imaju sjedište odnosno prebivalište na području Općine i 
registrirana su za obavljanje poljoprivredne  ili prerađivačke djelatnosti proizvoda. 
 
          Iznimno, korisnici potpore mogu biti zadruge koje provode aktivnosti od općeg interesa i značaja za područje 
Općine. 
          Korisnici potpora utvrđenih Programom ne mogu biti fizičke i pravne osobe koje su u stečaju, poteškoćama, 
postupku likvidacije i koje imaju nepodmirene obveze prema državi i Općini, 
. 
 
III. FINANCIJSKA SREDSTVA 
 

Članak 7. 
 

         Financijska sredstva za provedbu Programa, osigurat će se u Proračunu Općine  za svaku godinu provođenja 
Programa. 
         Sredstva se dodjeljuju putem otvorenog javnog poziva za svaku od utvrđenih mjera, a do iskorištenja sredstava 
osiguranih u proračunu za svaku pojedinu godinu, sukladno uvjetima i kriterijima utvrđenim Programom. 
          Sredstva potpore doznačit će se korisnicima radi sufinanciranja dijela troškova realizacije programa po načelu 
da jedan podnositelj za svaku godinu provođenja Programa može javiti za jednu ili više mjera te da može ostvariti 
maksimalni iznos potpore do 50.000,00 kuna. 
          Prihvatljivi troškovi moraju biti u skladu s javnim pozivom i nastati u razdoblju od 1. siječnja godine u kojoj 
se raspisuje javni poziv do dana zatvaranja poziva.  
 
 
IV. PROVEDBA PROGRAMA  

Članak 8. 

         Postupak dodjele potpore provodi se temeljem donošenja Odluke Općinskog vijeća za svaku pojedinu mjeru 
iz Programa, za svaku pojedinu godinu. Na temelju donesene odluke Općinskog vijeća Općinski načelnik objavljuje 
javni poziv, za svaku mjeru, koji se objavljuje na web stranici i oglasnim pločama Općine . 
          Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu za tekuću godinu, a najkasnije do 31. 
prosinca tekuće godine. 
          Zahtjevi za odobravanjem potpore podnose se na obrascu koji će izraditi Jedinstveni upravni odjel općine. 
Korisnici podnose zahtjeve prema Javnom pozivu, vrši se kontrola pristiglih zahtjeva i dokumentacije,  donošenje 
zaključka o potporama provoditi će se u rokovima od najduže 60 dana od datuma zaprimanja zahtjeva korisnika, 
nakon predaje zaključka na plaćanje, vrši se isplata na žiro-račun korisnika. 
          Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati. 
 

Članak 9. 
 
Neprihvatljivi troškovi za koje se ne može ostvariti sufinanciranje su: 

‐ Porez na dodanu vrijednost u slučaju da je podnositelj porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-
a i ima pravo na odbitak PDV-a. 

‐ Pristojbe i naknade 
‐ Bankovni troškovi, troškovi jamstva i slične naknade, 
‐ Osnivački kapital, 
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‐ Kupnja i zakup poljoprivrednog zemljišta ili postojećih zgrada, troškovi amortizacije i mjesečnog najma 
poslovnog prostora, troškovi za kupnju rabljene mehanizacije, strojeva i opreme nastali temeljem kupopro-
dajnog ugovora. 
 

 
V. NAMJENA SREDSTAVA POTPORE 
 

Članak 10. 
 

Sredstva potpore dodjeljuju se u razdoblju od 2021. do 2024. godine kao bespovratna sredstva za provedbu slijede-
ćih mjera: 
 
1. potpore usklađene sa Uredbom 1407/2013: 

Potpora za ulaganja u uređivanje i opremanje prostora za preradu poljoprivrednih proizvoda. 

Cilj potpore je ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poduzetnika u preradi i stavljanja na tržište 
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. 

Popis prihvatljivih troškova:  

a) Potpora stočarstvu  

 Opremanje i građenje novih i/ili rekonstrukcija vlastitih gospodarskih objekata za preradu i/ili čuvanje 
i/ili pakiranje prerađenih poljoprivrednih proizvoda (oprema za preradu mlijeka ili mesa ili grožđa ili 
voća i slično), a prilog je dokumentacija kao što su računi i ugovori izvođača i slično,  

b) Potpora za višegodišnje nasade i povrtlarsku proizvodnju 

 Opremanje i građenje novih i/ili rekonstrukcija vlastitih gospodarskih objekata za preradu i/ili sušenje 
i/ili čuvanje i/ili pakiranje prerađenih poljoprivrednih proizvoda vlastitog voća, grožđa i povrća za pro-
daju potrošačima ( oprema za zaštitu nasada, navodnjavanje, berbu, skladištenje, hlađenje, čišćenje, 
preradu, sušenje, zamrzavanje, sortiranje i pakiranje), 

c) Potpora pčelarstvu 

 Opremanje i građenje novih i/ili rekonstrukcija vlastitih gospodarskih objekata za preradu i/ili čuvanje 
i/ili pakiranje prerađenih pčelinjih proizvoda (oprema za vrcanje, pakiranje, čuvanje meda i slično), 

d) Potpora za ratarsku proizvodnju 

 Opremanje i građenje novih i/ili rekonstrukcija vlastitih gospodarskih objekata za preradu i/ili čuvanje 
i/ili pakiranje prerađenih poljoprivrednih proizvoda (oprema za preradu, čuvanje i pakiranje prerađenih 
ratarskih proizvoda). 

 Zahtjevi za potporu namijenjeni primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji se isključuju, a prihvatljivi su 
zahtjevi koji se odnose na preradu poljoprivrednih proizvoda namijenjenih tržištu. 
 Intenzitet potpore male vrijednosti prema Uredbi 1407/2013 je u maksimalnom iznosu 50.000,00 kuna 
odnosno 50% od prihvatljivih troškova po realizaciji.  
 
 
2. Potpore usklađene sa  Uredbom 1408/2013 -  de minimis potpore  
 
Mjera 1: Potpore za kupnju poljoprivredne mehanizacije , strojeva i opreme na poljoprivrednim gospodarstvima 
povezana s primarnom poljoprivrednim proizvodnjom 
Mjera 2: Potpore za edukaciju i stručno osposobljavanje poljoprivrednika 
Mjera 3: Potpore za premije osiguranja  
Mjera 4: Potpore za  okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta 
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Mjera 5: Potpore za sufinanciranje redovne kamate i troška obrade namjenskih  kredita:  poljoprivrednim gospo-
darstvima vezano uz primarnu poljoprivrednu proizvodnju i poduzetnicima ( obrtnici, j.do.o., do.o. ) vezano uz 
osnovnu djelatnost, 
Mjera 6: Potpora za tehničku pomoć za izradu dokumentacije za prijavu na programe Europske unije,  
Mjera 7: Potpore za kupnju voćnih sadnica, 
Mjera 8: Potpore za ekološku proizvodnje na području Općine. 
 
 Korisnici potpore su profesionalni poljoprivrednici odnosno mikro, mala i srednja poduzeća, obiteljska 
poljoprivredna gospodarstva, poduzetnici, pravne i fizičke osobe koje imaju ustrojen organizacijski oblik sukladno 
članku 15. Zakona o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (NN 29/18. i  32/19.), upisani u Upisnik 
poljoprivrednih gospodarstava. Poduzetnici, fizičke i pravne osobe prije podnošenja zahtjeva za potporu moraju 
biti upisani u Upisnik i/ili Registar djelatnosti za koju traže potporu, a ekonomska veličina gospodarstva mora biti 
veća od 3.000,00 Eura.    
 Korisnici koji podnose zahtjeve moraju imati sjedište ili prebivalište na području Općine, te  da nemaju 
nepodmirenih obaveza prema općini  i nepodmirenih obaveza prema evidenciji koju vodi nadležna porezna uprava. 
 Korisnici potpore usklađene sa Uredbom 2019/316 (izmjena Uredbe 1408/2013.) mogu biti OPG-ovi i 
poduzetnici koji djeluju u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje, 

 Prihvatljivi korisnici su i fizičke osobe organizacijskog oblika OPG kojima je poljoprivreda os-
novna djelatnost te mirovinsko i zdravstveno osiguranje plaćaju sa osnova poljoprivrede, te u 
skladu sa člankom 14. Pravilnika o upisu u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (NN 
62/2019), vode evidenciju prodaje vlastitih proizvoda, 

 Prihvatljivi su korisnici fizičke osobe organizacijskog oblika OPG kojima poljoprivredna djelat-
nost nije glavno, već dodatno zanimanje,  a upisani su u registar poreznih obveznika i obveznici su 
zdravstvenog i mirovinskog  osiguranja po drugoj osnovi, 

 „Ekološki poljoprivrednik“ je korisnik upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji i posje-
duje Potvrdnicu o ekološkoj proizvodnji. 

 
VI. MJERE PROGRAMA  

Članak 11. 
 

Mjera 1: Potpore za kupnju poljoprivredne mehanizacije na poljoprivrednim gospodarstvima  
povezana s primarnom poljoprivrednim proizvodnjom 

 
 Potpora se ostvaruje za nabavu mehanizacije, poljoprivrednih strojeva i opreme za poljoprivrednu proizvo-
dnju u iznosu do 35% dokumentiranih, plaćenih troškova (bez PDV-a) , do 30.000,00 kuna po podnositelju. 
           
 Uvjeti za dodjelu potpore: 
- da je podnositelj zahtjeva poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
trgovačko društvo, obrt, i zadruga, registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, te imaju prebivalište, 
odnosno sjedište na području Općine, 

- ulaganje se odnosi na nabavu nove ili rabljene mehanizacije, strojeva i opreme od ovlaštenog prodavatelja (uz 
predočenje računa). 

 
Mjera 2: Potpore za edukaciju i stručno osposobljavanje poljoprivrednika  

i poduzetnika ( obrtnici, j.d.o.o., d.o.o.) 
 

              Potpora se dodjeljuje u svrhu izobrazbe poljoprivrednih proizvođača radi postizanja što boljih rezultata u 
poljoprivredi, preradi poljoprivrednih proizvoda kao i drugim djelatnostima koje mogu doprinijeti ekonomsko 
socijalnoj održivosti ruralnog prostora, a odnosi se na pohađanje programa izobrazbe namijenjenih stjecanju znanja 
za bavljenje određenom proizvodnjom, stručno osposobljavanje po posebnim propisima te zakonski obvezno 
stručno osposobljavanje vezano uz poljoprivrednu proizvodnju.           
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          Korisnici potpore su fizičke osobe koje su poljoprivredni proizvođači ili članovi/zaposlenici OPG-a ili 
poljoprivrednih udruga, obrtnici, članovi zadruge, član trgovačkog društva u djelatnosti poljoprivrede za stečena 
znanja i vještine prema uvjerenjima, certifikatima, iskaznicama i sličnim dokumentima koje izdaje certificirana 
obrazovna ustanova, te za analize ovlaštenih laboratorija za kontrolu kvalitete mlijeka i stočne hrane. Korisnici 
edukacije moraju imati prebivalište odnosno sjedište na području Općine.  
          Poljoprivredni proizvođači moraju biti upisani u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kao 
nositelj ili član te imati prebivalište na području Općine.  
 Ostali podnositelji zahtjeva poduzetnici (obrtnici, j.d.o.o., d.o.o.) moraju imati registriranu djelatnost i 
sjedište na području Općine. 
          Potpora će se odobriti podnositelju za: 40% plaćenih troškova jedinične cijene po podnositelju zahtjeva. 
 
 

Mjera 3: Potpore za premije osiguranja 
 

           Potpora se dodjeljuje korisnicima s prebivalištem na području Općine. Potpora će se odobriti podnositelju 
za:  osiguranje usjeva, nasada (bez obzira na katastarsku općinu gdje se nalaze) i stoke za rizike od opasnosti tuče, 
požara i udara groma, oluje, poplave, suše, mraza, gubitka kvalitete sjemenskih žitarica, voća i stolnog grožđa, 
osiguranje usjeva i plodova u staklenicima i plastenicima, osiguranje usjeva i plodova poslije kosidbe, osiguranje  
stabala voćaka i  čokota vinove loze, uginuća, prisilnog klanja ili ubijanja zbog bolesti ili nesretnog slučaja, 
opasnosti gubitka teleta ili ždrijebeta kod poroda, opasnost gubitka rasplodne sposobnosti junica, krava i bikova te 
osiguranje životinja na izložbama.         
 Uvjeti za dodjelu potpore: Potpora će se odobriti podnositelju za 40% plaćenih troškova, a najviše do 
15.000,00 po podnositelju.  

 
Mjera 4: Potpore za  okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta 

 
 Uvjeti za dodjelu potpore: Korisnici moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, kojima 

je primarna djelatnost poljoprivreda, prebivalište na području Općine, zemljište se mora nalaziti na 
području Općine ili susjednih općina, mora biti poljoprivredno ili šumsko, imovinski pravno sređeno, 
graničiti s njegovim zemljištem koje okrupnjuje. Podnositelj mora zemljišno-knjižnim izvatkom dokazati 
vlasništvo čestica koje se okrupnjuju.   

 potpora će se odobriti podnositelju za: kupovinu ili zamjenu susjednog poljoprivrednog zemljišta koje 
graniči sa podnositeljem radi njenog okrupnjavanja. Potpora se dodjeljuje  u visini 20% od ugovorene 
vrijednosti, a najviše u iznosu od 20 % vrijednosti utvrđene Poreznim rješenjem, po hektaru 
poljoprivrednog odnosno šumskog zemljišta, najviše do 30.000,00 kn jednom podnositelju. 

 
Mjera 5: Potpore za sufinanciranje redovne kamate i troška obrade namjenskih  kredita:  poljoprivrednim 

gospodarstvima vezano uz primarnu poljoprivrednu proizvodnju  
i poduzetnicima ( obrtnici, j.do.o., d.o.o. ) vezano uz osnovnu djelatnost 

 
•          Uvjeti za dodjelu potpore: Korisnici  sufinanciranja redovne kamate i troška obrade namjenskih kredita 
mogu biti fizičke osobe s prebivalištem na području Općine  i pravne osobe koje imaju i obavljaju registriranu 
djelatnost na području Općine (poljoprivrednici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti ,umirovljenici, 
trgovačka društva, zadruge, profitne ustanove, fizičke osobe koje obavljaju samostalne djelatnosti). 

Pod namjenskim kreditima podrazumijevaju se krediti za: 

-Ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju, 

-Nabavu osnovnih sredstava, ulaganja vezana uz obavljanje registrirane djelatnosti, za kupnju, izgradnju, uređenje 
ili proširenje gospodarskih objekata. 

Kredit može iznositi najviše do 200.000,00 kn sklopljen na razdoblje do 7 godina. 

• Potpora će se odobriti podnositelju za: 

Trošak kamate do 6% i trošak obrade kredita.  
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Mjera 6: Potpora za tehničku pomoć za izradu dokumentacije za prijavu na programe Europske unije 
 

           Sredstva za tehničku pomoć poljoprivrednim proizvođačima za pripremu projekta za sredstva iz programa 
Europske unije namijenjena poljoprivredi i ruralnom razvoju, dodjeljuju se za opće izdatke koje obuhvaćaju 
naknade za arhitekte, inženjere, konzultante, studije izvedivosti, patente, licence i poslovne planove. 
 Uvjeti za dodjelu potpore: 
 Da je podnositelj zahtjeva poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
kojima je primarna djelatnost poljoprivreda, sa sjedištem u Općini i da obavljaju poljoprivrednu djelatnost na 
području Općine. 

 Potpora će se odobriti podnositelju za: 

 Najviši iznos pomoći po jednom podnositelju iznosi 50 % stvarnih troškova, najviše do 5.000,00 kuna.  

 
Mjera 7: Potpore za kupnju voćnih sadnica 

 
 Potpora će se odobriti podnositelju za troškove nabave voćnih sadnica. 

• Uvjeti za dodjelu potpore: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, kojima 
je primarna djelatnost poljoprivreda, s prebivalištem  na području Općine  
 Najviši iznos pomoći po jednom podnositelju iznosi 50 % stvarnih troškova, najviše do 10.000,00 kuna. 
 

Mjera 8: Potpora za ekološku proizvodnje na području Općine Molve 
 
 Uvjeti za dodjelu potpore: 

 Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, kojima je primarna djelatnost 
poljoprivreda i upisane u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji. 
• Potpora će se odobriti podnositelju za: troškovi stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom te 
provedenog propisanog postupka ocjene suglasnosti u ekološkoj proizvodnji za dobivanje potvrdnice (certifikata) 
u iznosu 100%. 
 
Zbrajanje potpora (kumulacija): 

 Potpore usklađene sa Uredbom 1407/2013. i  Uredbom  1408/2013  se zbrajaju te korisnik potpore može 
ostvariti maksimalni iznos do 50.000,00  kuna.  
 Ukupan iznos potpore- de minimis potpora poduzetnicima, sukladno Uredbi 1407/2013. po korisniku koja 
se po državi članici EU dodjeljuje jednom korisniku  ne smije prelaziti 200.000,00 EUR-a tijekom tijekom 
trogodišnjeg razdoblja, 
 Ukupan iznos potpore sukladno Uredbi 1408/2013 po korisniku koja se po državi članici EU dodjeljuje 
jednom korisniku ne smije prelaziti 20.000,00 Eura tijekom trogodišnjeg razdoblja. 

 
Članak 12. 

 Ovaj Program stupa na snagu osmog dana objave u "Službenom glasniku Općine Molve".  

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE MOLVE 

 

KLASA: 320-01/20-01/6 
URBROJ: 2137/17-03-20-2 
Molve, 10. studenoga 2020. 
 
             PREDSJEDNIK:  
               Zdravko Tuba  
  

                     
 


