
На основу чл. 10 и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист АПВ“, брoj 54/2015), у вези с Покрајинском скупштинском одлуком о програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АП Војводине у 2016. години („Службени лист АПВ“, број 54/2015), Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) расписује  КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПРЕРАДУ  ВОЋА, ГРОЖЂА И ПОВРЋА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016.ГОДИНИ   I. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА Циљ Конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција за прераду воћа, грожђа и поврћа на територији АП Војводине у 2016. години (у даљем тексту: Конкурс), јесте улагање у нову опрему, ради повећања прихода на пољопривредним газдинствима и запошљавања руралног становништва.  Предмет Конкурса јесте додела бесповратних средстава у нову опрему за сушење, замрзавање, бланширање, пастеризацију, стерилизацију, пријем, прераду, пуњење и паковање производа од воћа, грожђа и поврћа.  II. НАМЕНА СРЕДСТАВА Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за: 1. набавку нове опреме и уређаја за сушење воћа, грожђа и поврћа, као и њихових производа; 2. набавку нове опреме и уређаја зa зaмрзaвaњe воћа и поврћа, као и њихових производа;  3. набавку нове опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и стерилизацију производа од воћа и поврћа; 4. набавку нове опреме за пријем, прераду, пуњење и паковање воћа, грожђа и поврћа, као и њихових производа.  Корисник средстава може поднети само једну пријаву по Конкурсу за више намена у оквиру једне подтачке.  Листа прихватљивих трошкова по свакој тачки дефинисана је Правилником.  III. ВИСИНА СРЕДСТАВА Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по Конкурсу износи до 15.000.000,00 динара. Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом Конкурсу утврђују се у износу до 50% од укупне вредности инвестиције, односно вредности опреме.  Приликом обрачуна узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ). Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се признавати инвестиције реализоване пре 01.01.2016. године, као ни опрема купљена пре тог датума. Максималан износ бесповратних средстава - до 1.500.000,00 динара. Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 100.000,00 динара, односно разматраће се пријаве чија је вредност инвестиције 200.000,00 динара или већа од тога.  IV. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА Право на коришћење бесповратних средстава имају физичка лица.  V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ 1. подносилац пријаве мора бити уписан у Регистар пољопривредних газдинстава и налазити се у активном статусу; 2. подносилац пријаве мора бити с територије АП Војводине, а и место реализације инвестиције мора бити на територији АП Војводине; 3. подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси пријаву не сме користити подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације) за исту намену, односно иста инвестиција не сме бити предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима; 4. подносилац пријаве мора да испуни доспеле обавезе по раније одобреним инвестицијама које је финансирао Секретаријат; 



5. подносилац пријаве мора регулисати све обавезе по решењима о накнадама за одводњавање/наводњавање, закључно са 31.12.2015.године; 6. подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по уговорима о закупу државног пољопривредног земљишта; 7. подносилац пријаве мора наменски да користи и да не отуђи инвестицију која је предмет пријаве, нити да је другом лицу да на коришћење у периоду од пет година од дана набавке; 8. подносилац пријаве и добављач опреме не могу да представљају повезана лица; 9. плаћања путем компензације и цесије неће бити призната; 10. претежна делатност добављача опреме у Агенцији за привредне регистре мора бити производња опреме која је предмет пријаве и трговина њоме.   VI. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ 1. Изграђен објекат од чврстог материјала (минимум 50 m2) у власништву или закупу у периоду од минимално пет година од момента подношења пријаве за коришћење бесповратних средстава, у којем се може адаптирати просторија за прераду воћа, грожђа и поврћа; 2. Заснована производња на минимум 0,5 ha воћа, винове лозе или поврћа, односно 0,2 ha у заштићеном простору.  VII. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 30.09.2016.године.  VIII. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 1. попуњен образац пријаве који је потписао подносилац пријаве; 2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта за носиоца РПГ; 3. оригинал изводи из Регистра пољопривредних газдинстава из 2016. године, које издаје Управа за трезор: подаци о пољопривредном газдинству и структура биљне производње; 4. извод из катастра непокретности (не старији од 30 дана) за објекат у којем се реализује инвестиција, минимум 50 m2, у власништву подносиоца пријаве, односно оверен уговор о закупу објекта у периоду од минимално пет година од момента подношења пријаве за коришћење бесповратних средстава, као и извод из катастра непокретности закуподавца (не старији од 30 дана); 5. оригинал рачун са спецификацијом опреме, односно оригинал предрачун са спецификацијом опреме и роком важења од 90 дана (коначан рачун мора бити идентичан предрачуну по износу, спецификацији и добављачу опреме), или оверена фотокопија рачуна; 6. оригинал отпремница, или оверена фотокопија; 7. оригинал фискални рачун, или оверена фотокопија; 8. оригинал потврда банке о извршеном плаћању; 9. фотокопија гарантног листа; 10. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање (потврда надлежног органа, или фотокопија решења и доказ о уплати), закључно са 31.12.2015.године; 11. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп државног пољопривредног земљишта (потврда надлежног органа, или фотокопија уговора са Министарством пољопривреде и заштите животне средине и доказ о уплати).  Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац пријаве обавезан је да достави документа преведена на српски језик. Документација мора бити преведена од стране овлашћеног судског тумача.  IX. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 1. средства за подршку инвестиција по овом конкурсу додељују се бесповратно; 2. бесповратна средства ће се додељивати по пристиглим пријавама све до утрошка средстава опредељених Конкурсом; 3. корисник средстава је у обавези да - приликом потписивања уговора о коришћењу средстава са Секретаријатом достави меницу са меничном изјавом, као средство обезбеђења да опрема неће бити отуђена у року од пет година; 4. рок за реализацију инвестиције, на основу предрачуна, јесте 90 дана од дана потписивања уговора, а за уговоре закључене после 01.08.2016. године - најкасније до 01.11.2016.године; 5. бесповратна средства исплаћују се након што корисник средстава уради монтажу опреме и Секретаријату достави: оригинал или оверену фотокопију рачуна са спецификацијом опреме, 



отпремницу, потврду банке о извршеном плаћању добављачу опреме, фотокопију гарантног листа, као и након завршне контроле од стране Секретаријата. Корисник средстава је у обавези да достави доказ да је до завршетка инвестиције и пре исплате бесповратних средстава регистрован у Агенцији за привредне регистре за намену за коју конкурише и да је за објекат у којем је монтирана опрема поднет захтев за упис у Централни регистар објеката, у складу са прописима којима се утврђује безбедност хране. 6. сви елементи конкурса који нису наведени у овом тексту, као што су поступак доношења одлуке, листа прихватљивих трошкова, критеријуми и остала питања у вези с Конкурсом, прописани су Правилником; 7. корисник средстава има обавезу да видљиво означи да је опрему која је предмет инвестиције суфинансирао Секретаријат; 8. бесповратна средства исплаћиваће се у складу с приливом средстава у буџет АП Војводине.  X. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА Пријаве с потребном документацијом доставити поштом на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнакoм „КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПРЕРАДУ ВОЋА, ГРОЖЂА И ПОВРЋА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016.ГОДИНИ“, или лично - на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова.   XI. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ Додатне информације можете добити путем телефона 021/487-4379; од 10 до 14 часова.  
 

XII. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ Текст Конкурса, образац пријаве и Правилник за доделу средстава за суфинансирање инвестиција за прераду воћа, грожђа и поврћа на територији АП Војводине у 2016. години могу се преузети са интернет адресе: www.psp.vojvodina.gov.rs.  


