Temeljem odredbe članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj, br. 118/18) i
članka 68. Statuta Grada Rovinja-Rovigno (“Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ broj
3/18, 5/18 i 2/21), Gradonačelnik Grada Rovinja-Rovigno dana 4. ožujka 2021. godine,
donosi
PROGRAM
POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU
GRADA ROVINJA - ROVIGNO ZA 2021. GODINU
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Programom potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Rovinja – Rovigno za 2021.
godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Grad
Rovinj – Rovigno u 2021. godini dodjeljivati državne potpore i potpore male vrijednosti te
kriteriji i postupak dodjele istih.
Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Grada
Rovinja – Rovigno.
Sredstva po ovom Programu dodjeljuju se za:
- Potpore male vrijednosti usklađene sa Uredbom Komisije (EU) br.1407/2013 od 18.
prosinca 2013. g. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske
unije na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013 ) – u daljnjem tekstu: Uredba
1407/2013.
Članak 2.
Korisnici potpora iz ovog Programa mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava, koja imaju proizvodne kapacitete na području Grada Rovinja
– Rovigno i bez nepodmirenih obveza prema Gradu Rovinj-Rovigno.
Poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju sljedeće subjekte iz poljoprivrede:
- obiteljska poljoprivredna gospodarstva,
- obrti,
- mikro, mala i srednja poduzeća koji se bave primarnom poljoprivrednom
proizvodnjom, preradom poljoprivrednih proizvoda i stavljanjem na tržište
poljoprivrednih proizvoda (u daljnjem tekstu: MSP),
- udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
Korisnici potpora iz ovog Programa ne mogu biti korisnici iz prethodnog stavka koji
su za istu aktivnost/projekt/program, primili potporu iz mjera Programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Članak 3.
Potpore iz članka 1. ovog Programa dodjeljivati će se za 2021. godinu u iznosu od
250.000,00 kuna godišnje i to za mjere kako slijedi:
Planirani iznos
MJERA
NAZIV MJERE
za 2021.g.
De minimis potpore sukladno Uredbi br. 1407/2013
1.

Sufinanciranje organiziranja manifestacija

100.000,00 kn

2.

Sufinanciranje troškova za programe udruga u agraru

140.000,00 kn

3.

Sufinanciranje Posebnog računa Županijskog „Fonda za
razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“
UKUPNO:

10.000,00 kn
250.000,00 kn

De minimis potpore usklađene s Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013
Članka 4.
Područje primjene
1. Ova se Uredba primjenjuje na potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima u svim sektorima,
osim na:
(a) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i
akvakulture, kako je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 104/2000 (1);
(b) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji
poljoprivrednih proizvoda;
(c) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja
na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:
i. ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda
kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju
poduzetnici u pitanju;
ii. ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na
primarne proizvođače;
(d) potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno
potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i
funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s
izvoznom djelatnošću;
(e) potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih.
2. Ako poduzetnik djeluje u sektorima navedenima u stavku 1. točkama (a), (b) ili (c) i djeluje
u jednom ili više sektora ili ima druge djelatnosti koje su obuhvaćene područjem primjene
ove Uredbe, ova se Uredba primjenjuje na potpore dodijeljene u vezi s tim drugim sektorima
ili djelatnostima, uz uvjet da dotična država članica osigura, na primjeren način, na primjer
razdvajanjem djelatnosti ili troškova, da djelatnosti u sektorima koji su isključeni iz područja
primjene ove Uredbe ne ostvaruju korist od de minimis potpore dodijeljene na temelju ove
Uredbe.
Članak 5.
1. Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:
(a) „poljoprivredni proizvodi” znači proizvodi koji su navedeni u Prilogu I. Ugovoru, osim
proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000;
(b) „prerada poljoprivrednih proizvoda” znači svi postupci prerade poljoprivrednog
proizvoda koji za ishod imaju proizvod koji je također poljoprivredni proizvod, osim
u poljoprivrednim djelatnostima potrebnima za pripremu životinjskog ili biljnog
proizvoda za prvu prodaju;
(c) „stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda” znači držanje ili izlaganje s ciljem
prodaje, ponuda za prodaju, isporuka ili bilo koji drugi način stavljanja na tržište,
osim prve prodaje primarnog proizvođača preprodavačima ili prerađivačima te svih
aktivnosti kojima se proizvod priprema za takvu prvu prodaju; prodaja primarnog
proizvođača krajnjim potrošačima smatra se stavljanjem na tržište ako se odvija u
posebnim prostorima namijenjenima za tu svrhu.
2. Za potrebe ove Uredbe pojmom „jedan poduzetnik” obuhvaćena su sva poduzeća koja su
u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:
(a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom
poduzeću;
(b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog,
upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;
(c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema
ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog
ugovora tog poduzeća;

(d) jedno poduzeće koje je dioničar ili član u drugom poduzeće, kontrolira samo, u
skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu
glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.
Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d)
preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.
Članak 6.
1. Ako mjere potpore ispunjuju uvjete predviđene ovom Uredbom, smatra se da ne
ispunjuju sve kriterije iz članka 107. stavka 1. Ugovora te se stoga izuzimaju od obveze
prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora.
2. Ukupan iznos de minimis potpore koja se po državi članici dodjeljuje jednom
poduzetniku ne smije prelaziti 200 000 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne
godine. Ukupan iznos de minimis potpore koja se po državi članici dodjeljuje jednom
poduzetniku koji obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu ne smije
premašiti 100 000 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine. Ta de minimis
potpora ne smije se koristiti za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta.
3. Ako poduzetnik obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu te druge
djelatnosti na koje se primjenjuje gornja granica od 200 000 EUR, gornja granica od 200
000 EUR primjenjuje se na poduzetnika uz uvjet da dotična država članica osigura, na
primjeren način, na primjer razdvajanjem djelatnosti ili troškova, da korist od djelatnosti
cestovnog prijevoza robe ne premašuje 100 000 EUR i da se nijedna de minimis potpora
ne koristi za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta.
4. De minimis potpora smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik u skladu s
odgovarajućim nacionalnim pravnim poretkom stekne zakonsko pravo na primanje
potpore, neovisno o datumu isplate de minimis potpore poduzetniku.
5. Gornje granice utvrđene u stavku 2. primjenjuju se bez obzira na oblik de minimis
potpora ili na cilj koji se namjerava postići te neovisno o tome financira li se potpora koju
dodjeljuje država članica u cijelosti ili djelomično iz sredstava koja su podrijetlom iz
Unije. Razdoblje od tri godine određuje se na temelju fiskalne godine koju poduzetnik
primjenjuje u državi članici u pitanju.
6. Za potrebe gornjih granica iz stavka 2. ovog članka potpore se izražavaju kao
bespovratna novčana sredstva. Svi iznosi koji se primjenjuju bruto su iznosi, tj. iznosi
prije odbitka poreza i drugih naknada. Ako se potpora ne dodjeljuje u obliku
bespovratnih sredstava, iznos potpore jednak je bruto novčanoj protuvrijednosti potpore.
Potpore koje se isplaćuju u više obroka diskontiraju se na vrijednost potpore u trenutku
njezine dodjele. Kamatna stopa koja se primjenjuje pri diskontiranju je diskontna
kamatna stopa koja se primjenjuje u trenutku dodjele.
7. Ako bi se dodjelom novih de minimis potpora mogla premašiti odgovarajuća gornja
granica iz stavka 2., ni jedna od tih novih potpora ne može imati koristi od ove Uredbe.
8. U slučaju spajanja i preuzimanja, pri utvrđivanju prelazi li se primjenjiva gornja granica
bilo kojom novom de minimis potporom dodijeljenom novom poduzetniku ili poduzetniku
preuzimatelju, u obzir se uzimaju sve prethodne de minimis potpore dodijeljene bilo
kojem od poduzetnika uključenih u postupak spajanja. De minimis potpore koje su
propisno dodijeljene prije spajanja ili preuzimanja i dalje su u skladu sa zakonom.
9. Ako se jedan poduzetnik podijeli na dva ili više zasebnih poduzetnika, de minimis
potpora dodijeljena prije podjele dodjeljuje se poduzetniku koji je od nje ostvario korist,
što je načelno poduzetnik koji je preuzeo djelatnosti za koje je korištena de minimis
potpora. Ako takva raspodjela nije moguća, de minimis potpora razmjerno se dodjeljuje
na temelju knjigovodstvene vrijednosti vlasničkog kapitala novih poduzetnika na datum
stupanja na snagu podjele.
10. Potpore sadržane u ostalim instrumentima smatraju se transprentnim de minimis
potporama ako je u okviru dotičnog instrumenta određena gornja vrijednost kojom se
osigurava da se ne premaši primjenjiva gornja granica.

Potpore iz ovog članka djele se na slijedeće mjere:
MJERA 1. - Sufinanciranje organiziranja manifestacija
Grad Rovinj-Rovigno sufinancirati će aktivnosti poljoprivrednih udruga koje su registrirane i
djeluju na području grada Rovinja-Rovigno, za organizaciju manifestacija (Antonja - Proslava
Sv. Antona opata u Rovinjskom Selu, Rovinjski festival vina i Rovinjski festival supe), kako bi
se poboljšala i unaprijedila poljoprivredna djelatnost na području grada.
Korisnici potpore:
Namjena potpore:
Iznos potpore:

Poljoprivredne udruge koje su registrirane i djeluju na području
Grada Rovinja-Rovigno.
Sufinanciranje manifestacija za poljoprivrednike sa područja Grada
Rovinja-Rovigno.
Visina potpore iznosi do 100.000,00 kuna godišnje.

Potpora se dodjeljuje u iznosu do najviše:
- 50.000,00 kn za manifestaciju „Antonja“ - Proslava Sv. Antona opata u Rovinjskom
Selu,
- 25.000,00 kn za manifestaciju „Rovinjski festival vina“,
- 25.000,00 kn za manifestaciju „Rovinjski festival supe“
Organizatori su dužni dostaviti Gradu Rovinju-Rovigno račune i potvrde o plaćanju prilikom
organizacije manifestacije.
MJERA 2. - Sufinanciranje troškova za programe udruga u agraru
Grad Rovinj-Rovigno kao davatelj potpore, putem Javnog natječaja za financiranje programa
udruga u agraru, sufinancirat će aktivnosti poljoprivredne udruge koje su registrirane i djeluju
na području Grada Rovinja-Rovigno.
Korisnici potpore:
Namjena potpore:
Iznos potpore:

Poljoprivredne udruge koje su registrirane i djeluju na području
Grada Rovinja-Rovigno.
Sufinanciranje provedbe programa.
Najviše do 140.000,00 kuna godišnje po korisniku.

MJERA 3. - Sufinanciranje Posebnog računa Županijskog „Fonda za razvoj
poljoprivrede i agroturizma Istre“
S obzirom na zaključeni Ugovor i Aneks ugovora za tekuću i svaku sljedeću godinu, Fondu
za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre dodijeliti će se potpora kako bi se
poljoprivrednicima s prebivalištem na području grada Rovinja-Rovigno omogućilo korištenje
kreditnog fonda pod povoljnijim uvjetima u svrhu razvoja poljoprivrede.
Korisnici potpore:
Namjena potpore:
Iznos potpore:

Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre.
Povoljniji uvjeti kreditiranja poljoprivrednika sa područja Grada
Rovinja-Rovigno u svrhu razvoja poljoprivrede, korištenjem
kreditnog fonda.
10.000,00 kuna godišnje.

II. POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK DODJELE POTPORE
Članak 7.
Obavezna dokumentacija:
- za mjeru 1.:
Ispunjen program za organizaciju manifestacija (Prijava
ukladno uvjetima iz Javnog natječaja za financiranje projekata
udruga u agraru),
- za mjeru 2.:
Prijava sukladno uvjetima iz Javnog natječaja za financiranje
programa udruga u agraru,
- za mjeru 3.:
Potpisan Ugovor i Aneks ugovora o sufinanciranju između
Grada Rovinja-Rovigno i Istarske županije – Fonda za razvoj
poljoprivrede i agroturizma Istre.

III. KONTROLA

Članak 8.
Za mjere 1. i 2. kontrola namjenskog utroška sredstava vršiti će se po podnesenom zahtjevu
na osnovu priložene dokumentacije o nastalim troškovima za koje se traži sufinanciranje
odnosno sukladno Javnom pozivu, dok za ostale mjere korisnik subvencije dužan je
omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore sukladno
upučenom zahtjevu o kontroli. Ukoliko korisnik nenamjenski utroši sredstva, ista mora vratiti
u Proračun Grada Rovinja-Rovigno najkasnije u roku od 8 dana po zaprimljenom zahtjevu za
povrat sredstava.
IV. PODNOŠENJE ZAHTJEVA I PROPISANA DOKUMENTACIJA
Članak 9.
Zahtjevi odnosno prijave sa obaveznom dokumentacijom iz članka 7. podnose se Upravnom
odjelu za gospodarstvo, javnu nabavu i europske fondove Grada Rovinja-Rovigno i to:
- za mjere od 1. do 3. sukladno Javnom pozivu i/ili potpisanim Ugovorima (ili Aneksa
ugovora)
Prihvatljivi troškovi za mjere 1. i 2. iz ovog Programa su oni koji su nastali i plaćeni
nakon 1. studenog godine koja prethodi godini za koju je namijenjen ovaj Program,
osim ako nije drugčije određeno Javnim pozivom.
Zahtjevi za dodjelu potpora mogu se podnositi od dana stupanja na snagu ovog Programa
osim ako nije drugčije određeno Javnim pozivom.
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Financijska sredstva za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Rovinja
– Rovigno za 2021. godinu osiguravaju se iz Proračuna Grada Rovinja – Rovigno sukladno
financijskim mogućnostima i likvidnosti Proračuna.
Članak 11.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljen u „Službenom Glasniku
Grada Rovinja – Rovigno“.
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Gradonačelnik
dr. sc. Marko Paliaga dipl. oec.

