Temeljem Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Drnje za 2018.
godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 21/17), općinski načelnik
Općine Drnje objavljuje
JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje osiguranja usjeva
i edukaciju poljoprivrednih proizvođača s područja Općine Drnje u 2018. godini
I.
Općina Drnje (u daljnjem tekstu: Općina) je u Proračunu za 2018. godinu osigurala
sredstva u svoti 35.000,00 kuna za:
- sufinanciranje 50% iznosa premije osiguranja po polici osiguranja usjeva i
višegodišnjih nasada od šteta nastalih uslijed olujnog nevremena i tuče pravnim i fizičkim
osobama s područja Općine Drnje upisanima u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
- sufinanciranje 50% troškova obrazovanja poljoprivrednih proizvođača s područja
Općine upisanih u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u specijaliziranim zanimanjima u
poljoprivredi pri obrazovnim ustanovama i drugim institucijama ovlaštenima od strane
nadležnog tijela.
II.
Subvenciju potpore dijela premije osiguranja odobrava općinski načelnik Općine
Drnje (u daljnjem tekstu: općinski načelnik) temeljem zahtjeva za subvenciju nakon cjelovite
isplate ugovorene ukupne premije.
Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju
potpore dijela premije osiguranja:
- kopija obrasca za prijavu potpore u poljoprivredi (List A i B) u tekućoj
godini,
- ovjerena kopija zaključene police osiguranja,
- potvrdu osiguravajućeg društva s kojim je sklopljena polica, potpisanu od
osobe ovlaštene za zastupanje, da je ugovaratelj osiguravanja izvršio
isplatu police.
III.
Subvenciju potpore dijela troškova obrazovanja poljoprivrednim proizvođačima koji
imaju prebivalište odnosno sjedište na području Općine i koji su upisani u Upisnik obiteljskih
poljoprivrednih gospodarstava odobrava općinski načelnik temeljem podnijetog zahtjeva.
Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju
za pravne i fizičke osobe – poljoprivredne proizvođače: obrazac zahtjeva, kopija
rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava za polaznike, kopija računa,
certifikat/potvrda o položenom ispitu, preslika žiroračuna/IBAN.
IV.
Podnosiocu zahtjeva za subvenciju koji ima dugovanja prema Proračunu Općine
Drnje neće se odobriti subvencija.
Zahtjev uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju se podnosi do 31.12.2018. godine
odnosno do utroška sredstava.
Rješenje o isplati subvencije donosi općinski načelnik Općine Drnje na osnovu kojeg
će Jedinstveni upravni odjel Općine Drnje izvršiti isplatu sredstava podnositeljima zahtjeva.
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