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Na temelju članka 48. Statuta Grada Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 7/13.,
26/13., 38/13., 4/18., 42/18., 46/19. i 12/20.), gradonačelnica Grada Varaždinskih Toplica raspisuje sljedeći
N A T J E Č A J
za sufinanciranje plasteničke proizvodnje u 2020. godini
1. Predmet Natječaja
1.1.

Natječaj se raspisuje za sufinanciranje plasteničke proizvodnje u 2020. godini. Na temelju Natječaja
dodjeljuju se potpore poljoprivrednicima iz Programa 2005. Poticanje razvoja poljoprivrede i
poduzetništva, planiranog Proračunom Grada Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske
županije“ broj 44/20.) u ukupnom iznosu od 60.000,00 kuna. Ukoliko po povedbi Natječaja planirana
sredstva ne budu u potpunosti utrošena, ista će biti raspodijeljena u druge svrhe ili će Natječaj biti
ponovljen.

1.2.

Natječaj provodi Povjerenstvo od tri člana koje svojom odlukom imenuje gradonačelnica. Odluku o
sufinanciranju donosi gradonačelnica, na temelju prijedloga Povjerenstva. Odluka se donosi na temelju
pregleda dokumentacije priložene uz prijavu i moguće terenske provjere od strane članova Povjerenstva ili
stručne službe Jedinstvenog upravnog odjela Grada koje Povjerenstvu pruža administrativno-tehničku
pomoć u provedbi natječaja. Na temelju Odluke gradonačelnice, sklapa se ugovor o dodjeli sredstava sa
svakim pojedinim korisnikom, a kojim se pravnim poslom detaljnije uređuju međusobni imovinskopravni
odnosi.

1.3.

Sufinancirat će se troškovi dobave, izgradnje i/ili opremanja plastenika za proizvodnju voća, povrća ili
cvijeća, namijenjeni gospodarskoj proizvodno-prodajnoj djelatnosti. Sukladno navedenome, neće se
sufinancirati troškovi dobave, izgradnje i/ili opremanja plastenika koji služe poljoprivrednoj proizvodnji
za vlastite potrebe.

1.4.

Prema predmetu Natječaja, prihvatljivi za sufinanciranje su sljedeći troškovi:
a) troškovi dobave kompletno izgrađenog plastenika i troškovi dobave zasebnih dijelova potrebnih za
njegovu izradu i izgradnju,
b) troškovi izgradnje plastenika,
c) troškovi opremanja plastenika (dobava i ugradnja opreme),
d) troškovi priključaka na izvore energije, vodnih i drugih priključaka za potrebe plastenika.

1.5.

Prihvatljivi za sufinanciranje su, između ostalog, i troškovi izvršeni prije raspisivanja ovog Natječaja tako
da se razdoblje sufinanciranja odnosi na čitavu 2020. godinu (od 01. siječnja do 31. prosinca 2020.
godine).

1.6.

Na temelju ovog Natječaja sufinancira se iznos do 75% prihvatljivih troškova iz točke 1.4., ali ne više od
20.000,00 kuna po pojedinom korisniku.

1.7.

Sredstva dodijeljena putem ovog Natječaja isplaćuju se neposredno dobavljaču plastenika, njegovih
zasebnih dijelova, izvođaču radova gradnje plastenika, odnosno dobavljaču opreme plastenika, na temelju
izdanog računa ili druge vjerodostojne isprave. Iznimno, sredstva se isplaćuju neposredno u korist računa
Korisnika sredstava ukoliko je isti, tijekom 2020. dobavio i postavio plastenik i/ili njegovu opremu te
zahtijeva dodjelu sredstava na ime izvršenog ulaganja.

1.8.

Korisnik sredstava, dužan je, u skladu sa razdobljem sufinanciranja iz točke 1.5., sve aktivnosti za koje se
dodijeljuju sredstva (dobava, plaćanje vlastitog udjela, postava, instaliranje i dr.) izvršiti tijekom 2020.
godine. Dodijeljena sredstva ne mogu se prenijeti u 2021. godinu.

1.9.

Korisnik sredstava dodijeljenih ovim Natječajem dužan je najmanje 4 godine od dana primitka sredstava
neprekidno se baviti poljoprivrednom proizvodnjom te je obvezan, po zahtjevu nadležnog upravnog tijela
Grada, o tome dostaviti odgovarajući dokaz.

2. Opći uvjeti i kriteriji za dobivanje potpore
2.1.

Natječaju mogu pristupiti poljoprivredna gospodarstva koja udovoljavaju sljedećim uvjetima:
a)
b)
c)
d)

upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
obavljaju gospodarsku djelatnost biljne proizvodnje i to proizvodnje voća, povrća ili cvijeća;
nositelj ima prebivalište na području Grada Varaždinskih Toplica;
zemljišne parcele na kojima se planira ulaganje (postavljanje, izgradnja, opremanje plastenika) nalaze na
području Grada Varaždinskih Toplica;
e) imaju dokaz o planiranom ili već izvršenom ulaganju za koje traže sufinanciranje (primjerice: 1. predračun
ili ponuda s troškovnikom izdanom od ovlaštenog dobavljača za planirano ulaganje, 2. računi, ugovori,
potvrde o isplati za već izvršeno ulaganje i dr.);
f) nemaju dugovanje prema Gradu Varaždinskim Toplicama što se utvrđuje uvidom u službene evidencije
Grada i nadležne Porezne uprave,
g) ulaganje za koje traže sufinanciranje nije predmet financiranja donacijama, subvencijama, dotacijama,
potporama ili sličnim davanjima iz drugih javnih i/ili privatnih izvora.
2.2.

Sufinanciranje za određeno ulaganje, korisnik može ostvariti samo jednom.

2.3.

Na temelju provedenog Natječaja, odobrava se sufinanciranje podnositeljima pravovremene, potpune i
osnovane prijave u skladu s odredbama ovog Natječaja. Ukoliko će iznos podnijetih pravovremenih,
potpunih i osnovanih prijava premašiti planirana proračunska sredstva, izvršit će se odabir primjenom
kriterija vremenskog redoslijeda zaprimanja prijava tako da će se usvojiti one prijave koje su vremenski
ranije zaprimljene u odnosu na prijave koje su zaprimljene kasnije, i tako do potpunog iskorištenja
planiranih sredstava.

3. Dokumentacija za podnošenje prijave
3.1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Prijava se podnosi korištenjem i popunjavanjem propisanih obrazaca kojima se prilaže preslika potrebnih
isprava, i to kako slijedi:
Prijava za sufinanciranje plasteničke proizvodnje u 2020. godini (Obrazac 1.),
Plan korištenja plastenika (Obrazac 2.),
Izjava o nepostojanju višestrukog financiranja (Obrazac 3.),
Izjava o obavljanju gospodarske djelatnosti proizvodnje voća, povrća ili cvijeća (Obrazac 4.)
Izjava o obvezi bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom neprekidno četiri godine od primitka sredstava
(Obrazac 5.),
Preslika isprave koja služi kao dokaz upisa u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (preslika rješenja ili
druge isprave),
Preslika osobne iskaznice,

h) Preslika isprava o planiranom ili već izvršenom ulaganju (primjerice: 1. predračun ili ponuda s
troškovnikom izdanom od ovlaštenog dobavljača za planirano ulaganje, 2. računi, ugovori, potvrde o
isplati za već izvršeno ulaganje i dr.).
3.2.

Po potrebi, Grad Varaždinske Toplice može zatražiti dodatnu dokumentaciju, dopunska obrazloženja i
dostavu izvornika isprava koje se uz prijavu predaju u preslici.

4. Podnošenje prijave
4.1.

Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici s naznakom: „PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA
SUFINANCIRANJE PLASTENIČKE PROIZVODNJE“ isključivo u pisarnici Jedinstvenog
upravnog odjela Grada Varaždinskih Toplica sa sjedištem u Ulici dr. Franje Tuđmana 4, Varaždinske
Toplice, svakog radnog dana od 08.00 – 11.00 sati i 12.00-14.00 sati u razdoblju od 07. rujna do 18. rujna
2020.

4.2.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

4.3.

Natječaj se objavljuje na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Grada Varaždinskih Toplica, zajedno sa
svim obrascima. Obrasci su također dostupni u analognom (papirnatom obliku) u Jedinstvenom
upravnom odjelu Grada Varaždinskih Toplica, na adresi Ulica dr. Franje Tuđmana 4, 42223 Varaždinske
Toplice.

5. Informacije
5.1.

Sve informacije mogu se dobiti radnim danom od 8,00 do 14,00 sati u Jedinstvenom upravnom odjelu
Grada Varaždinskih Toplica, Ulica dr. Franje Tuđmana 4, na broj telefona 042/634-350 ili na e-mail
adresu: nives.ernoic@varazdinske-toplice.hr.
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