Temeljem članka 11. Odluke o potporama za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2019. (Službeni glasnik Općine Marijanci 06/2019.),
Povjerenstvo za potpore za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja objavljuje
JAVNI POZIV
za dodjelu potpora za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014. - 2020.

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Općine
Marijanci za provedbu projekata unutar Mjere 07 iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske
za razdoblje 2014.-2020 (u daljnjem tekstu: PRRRH) udrugama civilnog društva sa područja
Općine Marijanci te pravnim osobama u vlasništvu i suvlasništvu Općine Marijanci.
2. OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Pravo prijave za korištenje potpora imaju udruge civilnog društva sa područja Općine Marijanci i
pravne osobe u vlasništvu i suvlasništvu Općine Marijanci.
Pravo podnošenje prijava za potporu imaju samo podnositelji prijave koji su u cijelosti opravdali
dosadašnje namjensko korištenje ranije dodijeljenih sredstava iz proračuna Općine Marijanci bez
obzira na namjenu te nemaju obveze prema proračunu Općine Marijanci.
3. NAMJENA I VISINA MOGUĆE POTPORE
Potpore se odobravaju za projekte prihvatljivih ulaganja iz Podmjere 7.2 i Podmjere 7.4. Ulaganje u
pokretanje, poboljšanje ili proširivanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.
Potpora se može odobriti za opravdane troškove iz prethodnog stavka koji su nastali poslije 01.
siječnja 2019. godine
Prihvatljiva ulaganja u ovom smislu su ulaganja u izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i
opremanje, a koja ispunjavaju uvjete prihvatljivosti utvrđene PRRRH i posebnih propisa za
Podmjere 7.2 i 7.4.
Potpore za troškove koje se odnose na prihvatljiva ulaganja mogu se ostavriti do najvišeg iznosa od
2.000.000,00 kuna.
Potpora nije bespovratna nego ju je korisnik obvezan vratiti Općini Marijanci, nakon što Agencija
za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izvrši isplatu sredstava za sve prihvatljive
troškove na provedbi projekta.
4. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Potpore se odobravaju temeljem podnesenih prijava za dodjelu potpora na propisanom obrascu.
Podnositelj prijavi za odobrenje potpore mora priložiti slijedeću dokumentaciju:
- popunjeni propisani obrazac prijave (ispunjen elektronskim putem),

- preslika Ugovora sklopljenog sa APPRRR za financiranje/sufinanciranje predmetnog projekta
- preslika sklopljenog Ugovora sa izvođačem radova i stručnim nadzorom
5. NAČIN, MJESTO I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Prijavni obrazac se može preuzeti na interenet stranicama www.marijanci.hr te se isti s propisanom
dokumentacijom dostavlja poštom ili osobno na adresu: OPĆINA MARIJANCI, Kralja Zvonimira
2, 31555 Marijanci s naznakom „Povjerenstvo za potpore za provedbu mjera iz Programa ruralnog
razvoja.
Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objave.
Odluku o dodjeli donosi načelnik na prijedlog povjerenstva, a prijavitelji će biti obaviješteni
telefonski ili putem pošte.
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U Marijancima, 19. travnja 2019. godine

