Ime i prezime podnositelja
zahtjeva / OPG:
Naziv obrta / trgovačkog
društva / udruge / zadruge
Adresa sjedišta:

IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI
Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore
poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače
2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i
108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom
sektoru (SL L 51, 22.2.2019). Ukupan iznos potpora male vrijednosti, sukladno članku 3.
Uredbe de minimis, koji se dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti iznos od
20.000,00 EUR-a tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine, uključujući i potporu
dobivenu u okviru ovog Javnog poziva.
Izjavljujem da sam u 2019./ 2020./2021. godini:
(zaokružiti)
a) koristio/la državne potpore male vrijednosti
b) nisam koristio/la državne potpore male vrijednosti
Ako je odgovor a), obavezno ispuniti sljedeću tabelu:
Godina

Naziv državnog tijela ili
pravne osobe koja je
odobrila potpore male
vrijednosti

Namjena ili projekt za koje
je odobrena potpora

Datum
dodjele
potpore

Iznos potpore
u kunama

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 (EU) 2019/316 od 21.
veljače 2019 o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. 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 Drniš bilo kakvo utvrđivanje netočnosti u ovoj izjavi može smatrati
valjanim razlogom za otkaz suradnje prije, odnosno nakon dobivanja potpore te da ću Gradu Drnišu
nadoknaditi sve troškove koji bi mu s tog osnova nastali.
IZJAVA O PODACIMA U PRIJAVI I KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA
Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su podaci koje sam upisao u obrazac
prijave na „Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na
području Grada Drniša u 2022. godini“, potpuni i istiniti. Također sam suglasan/na i stavljam na
raspolaganje sve podatke uključujući i osobne podatke navedene u ovoj izjavi i svim prilozima koje
podnosim uz prijavu za dobivanje potpore, u svrhu njihovog prikupljanja, obrade i korištenja te javnog
objavljivanja istih, kao i njihovog daljnjeg prenošenja na treće osobe sukladno navedenim propisima o
državnim i potporama male vrijednosti.
________________________ 2022.
mjesto i datum

________________________________
ime i prezime odgovorne osobe
________________________________
potpis i pečat

