Na temelju Zaključka o mjerama lokalnih potpora koje Općina Molve namjerava
financirati u prijelaznom razdoblju od tri godine nakon pristupanja Republike Hrvatske u
Europsku uniju (KLASA: 320-01/13-01/01) i članka 29. Statuta Općine Molve („Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13.) Općinsko vijeće Općine Molve na 49.
sjednici održanoj 10. veljače 2017. godine donijelo je
ODLUKU
o potpori proljetne sjetve
poljoprivrednicima s područja Općine Molve za 2017. godinu
Članak 1.
Ovom odlukom odobrava se subvencija proljetne sjetve ratarskih i povrtlarskih
kultura u 2017. godini.
Subvencija iz stavka 1. odobrava se poljoprivrednicima koji imaju prebivalište na
području Općine Molve, upisanim u upisnik poljoprivrednih gospodarstava za čestice
prijavljene za izravna plaćanja u poljoprivredi, bez obzira na katastarsku općinu u kojoj
se nalaze zasađene površine.
Članak 2.
Proljetne kulture čija se sjetva subvencionira su: ječam, zob, kukuruz, soja,
suncokret, šećerna repa, stočni grašak, grah, lucerna, krumpir, kupus, paprika, krastavci,
krmno bilje i tikve.
Sredstva će se rasporediti metodom proporcionalnosti prema hektaru
zasijane/posađene površine proljetnim kulturama do utroška planiranih sredstava u
proračunu u iznosu od 200.000,00 kuna, prema podacima prikupljenim u 2017. godini od
prijave zahtjeva za prijavu poticaja.
Članak 3.
Subvencije iz ove Odluke dodjeljuju se na temelju javnog poziva kojeg raspisuje
općinski načelnik, a objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranici Općine Molve.
Javni poziv trajat će od 15. ožujka do 5. svibnja 2017. godine.
Uz zahtjev za potporu potrebno će biti priložiti preslike lista A i B, osobne
iskaznice, žiro računa i identifikacijske kartice gospodarstva.
Članak 4.
Općinski načelnik će donijeti zaključke o subvencijama po zahtjevima koji
udovoljavaju uvjetima iz ove Odluke, a najveći odobreni iznos po jednom korisniku može
iznositi 2.000,00 kuna.
Članak 5.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel koji provodi
postupak dodjele subvencije.
Odobrena novčana sredstva doznačuju se na žiro račun korisnika subvencije do
31.12.2017. godine.

Članak 6.
Ukoliko je korisnik subvencije odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu
dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom
stvarnom stanju, dobivena sredstva mora vratiti u Proračun Općine Molve, te će u
narednih 2 godine biti isključen iz svih subvencija koje dodjeljuje Općina Molve.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave na oglasnoj ploči Općine
Molve.
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