
Izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti (de minimis) u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora 

 

Ime i prezime podnositelja 

zahtjeva: 

 

Naziv poljoprivrednog 

gospodarstva: 

 

Adresa sjedišta:  

 

IZJAVA O DODIJELJENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI 

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i 

ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. godine, te 

Uredbe Komisije 2019/316 od 21. veljače 2019. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru proizvodnje. Ukupan iznos 

potpora de minimis koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 20.000,00 EUR-a 

tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja, uključujući i potporu dobivenu u okviru ovog Programa.  

Izjavljujem da sam u 2019./2020./2021.: godini (staviti X na odgovarajuće mjesto): 

 Koristio/la državne potpore male vrijednosti 

 Nisam koristio/la državne potpore male vrijednosti 

Ako je odgovor a), obavezno ispuniti slijedeću tabelu:  

Godina Naziv državnog tijela ili pravne 

osobe koja je odobrila potpore 

male vrijednosti 

Namjena ili projekti za koje 

je odobrena potpora 

Datum 

dodjele 

potpore 

Iznos potpore u 

kn 

2019.  

 

   

2020.  

 

   

2021.  

 

   

Ukupno (kn):  
 

IZJAVA O POZNAVANJU PROPISA O POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI 

Ovom Izjavom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da sam upoznat/a s važećim propisom koji 

regulira područje potpora male vrijednosti Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. god., te 

Uredbom Komisije 2019/316 od 21. veljače 2019. god. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru proizvodnje.  

Također sam suglasan/na da Grad Ludbreg bilo kakvo utvrđivanje netočnosti u ovoj Izjavi može smatrati valjanim 

razlogom za otkaz suradnje prije, odnosno nakon dobivanja potpore te da ću Gradu Ludbregu nadoknaditi sve 

troškove koji bi mu s te osnove nastali. 

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su podaci koje sam upisao/la u obrazac potpuni i istiniti.  

U Ludbregu, ___________ 2021. godine.                                    Potpis podnositelja zahtjeva: 

 

                                                                                               ______________________________ 


