OPĆINA ANDRIJAŠEVCI

Jedinstveni upravni odjel, 32271 Rokovci, Vinkovačka 6
OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA
OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA (KORISNIKU):
NAZIV NOSITELJA/ODGOVORNE OSOBE
POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA
MATIČNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ
POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA
OIB
ADRESA PREBIVALIŠTA/SJEDIŠTA
(ulica i kućni broj, broj pošte, naselje)
GRAD/OPĆINA
BROJ TEL/MOB/FAX
WEB STRANICA/E-MAIL
NAZIV BANKE I SJEDIŠTE

IBAN

H

R

MJERA ZA KOJU SE ZAHTJEV PODNOSI (OZNAČITI KUĆICU OZNAKOM x)
Mjera 1: Potpore za nabavu i postavljanje sistema za navodnjavanje
Mjera 2: Potpore za nabavu i postavljanje staklenika i plastenika
Mjera 3: Potpore za ekološku proizvodnju poljoprivrednih proizvoda
Mjera 4: Potpore za edukaciju poljoprivrednika
Mjera 5: Potpore za uzgoj crne slavonske svinje

PODACI O PROVEDENOM ULAGANJU U 2018. GODINI:
Naziv ulaganja

Visina ulaganja (kn)

UKUPNO:
Ovom se Obrascu zahtjeva prilaže obvezna dokumentacija:
1. Preslik osobne iskaznice – za fizičke osobe,
2. Preslik rješenja o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar– za pravne osobe,
3. Preslik rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
4. Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove poreza i doprinosa,
5. Izjava da podnositelj zahtjeva (korisnik) nije za istu svrhu primio potporu iz drugih izvora,
6. Izjava podnositelja zahtjeva (korisnika) o primljenim državnim potporama u prethodne 3 godine do trenutka prijave na
javni natječaj, u skladu su Uredbom 1408/2013,
te dodatna dokumentacija koju su korisnici dužni priložiti u odnosu na mjeru za koju podnose zahtjev:
Općina Andrijaševci, Vinkovačka 6, 32271 Rokovci
tel/fax: 032/225-400, www.andrijasevci.hr, e-mail: opcina-andrijasevci@vk.htnet.hr

Mjera 1:
- originalni račun za nabavljenu opremu,
- izjava korisnika pod materijalnom i kaznenom odgovornošću iz koje je vidljivo na kojem zemljištu (katastarskoj čestici)
je postavljen sistem za navodnjavanje.
Mjera 2:
- originalni račun za nabavljenu opremu,
- izjava korisnika pod materijalnom i kaznenom odgovornošću iz koje je vidljivo na kojem zemljištu (katastarskoj čestici) je
postavljena oprema, da je nabavljena i postavljena oprema (staklenici i plastenici ili dijelovi staklenika i plastenika)
minimalne površine 150 m² te da se na istom zemljištu (katastarskoj čestici) obavlja proizvodnja.
Mjera 3:
- izjava korisnika pod materijalnom i kaznenom odgovornošću iz koje je vidljivo na kojoj katastarskoj čestici se planira
ekološka proizvodnja poljoprivrednih proizvoda,
- preslika potvrdnice izdane od strane ovlaštene pravne osobe iz koje je vidljivo da se radi o ekološkim proizvodima.
Mjera 4:
- izvješće o završetku programa obrazovanja te preslik uvjerenja/certifikata o završenom programu,
- dokaz o uplati troškova programa edukacije.
Mjera 5:
- originalni račun za nabavljenu crnu slavonsku svinju.

Mjesto i datum: _________________________________
Ispunio i za točnost podataka odgovara : ____________________________ (ime i prezime)
Potpis ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i pečat: _________________________________
M.P.

Svojim potpisom na ovom zahtjevu potvrđujem da sam upoznat/a kako se moji osobni podatci kao podnositelja
zahtjeva za ostvarivanje prava na dodjelu potpora prikupljaju isključivo u svrhu ostvarivanja traženog/ih prava od
strane Općine Andrijaševci te da se u druge svrhe neće koristiti.
Suglasan sam i dajem pristanak da se moji osobni podatci prikupljaju i obrađuju u svrhu priznavanja i ostvarivanja
traženog/ih prava.
NAPOMENA:
Općina Andrijaševci će sa prikupljenim osobnim podacima postupati sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog
parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom
kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonu o
provedbi Opće uredbe o zaštiti

Općina Andrijaševci, Vinkovačka 6, 32271 Rokovci
tel/fax: 032/225-400, www.andrijasevci.hr, e-mail: opcina-andrijasevci@vk.htnet.hr

