
Molve, 9. studenoga 2022.

MJEŠTANIMA OPĆINE MOLVE

OBAVIJEST 
o subvencijama i pomoćima Općine Molve

Ovom obavijesti želimo skrenuti pozornost žiteljima Općine Molve na subvencije i pomoći koje 
mogu ostvariti, a koje dodjeljuje Općina Molve. Subvencije i pomoći ukratko su pobrojane u nastavku, a  
zahtjev se može podnijeti svakim radnim danom u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Molve, Trg 
kralja Tomislava 11, Molve i to ponedjeljkom od 8.00 do 16.00 sati, a utorkom, srijedom, četvrtkom i 
petkom od 7.00 do 15.00 sati ili putem elektroničke pošte: opcina-molve@kc.t-com.hr.

Subvencije i pomoći Općine Molve su sljedeće:

Sufinanciranje rušenja starih, zapuštenih i opasnih objekata na području Općine Molve 
- fizičkim i pravnim osobama 
- stambeni, gospodarski ili drugi pomoćni objekt u ruševnom stanju – do 5.000,00 kuna  - rok za 

podnošenje zahtjeva je 16. prosinca 2022. godine.

Subvencija za fasade, termo-fasade i pročelja na području Općine Molve - nove fasade, termo-fasade 
i uređenje pročelja, uključivo s materijalom (ljepilo, stiropor, pijesak, cement, boja, mrežica, i sl.) koji su 
izvršeni tijekom 2021. i 2022. godine.  
- 40% ukupnih troškova (s PDV-om), a najviše do 25.000,00 kuna - rok za podnošenje zahtjeva je 16. 

prosinca 2022. godine.

Subvencija kapitalnih ulaganja u sredstva za rad u 2022. godini na području Općine Molve
- 50% plaćenih troškova (bez PDV-a), a najviše u iznosu do 25.000,00 kn za kupljene nove strojeve, 
mehanizaciju ili vozila tijekom 2022. godine. 
- korisnik registrirana fizička ili pravna osoba - rok za podnošenje zahtjeva je 16. prosinca 2022. godine.

Potpore za premije osiguranja usjeva, nasada i stoke u 2022. godini na području Općine Molve
- police sklopljene u 2022. godini
- 80% iznosa ugovorene i plaćene premije osiguranja, a najviše u iznosu 10.000,00 kuna - rok za 

podnošenje zahtjeva je 16. prosinca 2022. godine.

Sufinanciranje kamate i troškova obrade kredita poduzetnicima s područja Općine Molve u 2022. 
- sufinanciranje kamate u 2022. godini  do najviše 4% te do iznosa od 10.000,00 kuna kao i trošak 

obrade novog kredita ugovorenog s poslovnom bankom u 2022. godini.
- obrtnici, mala i srednja trgovačka društva, fizičke osobe koje obavljaju samostalne djelatnosti i OPG 

u sustavu PDV-a - rok za podnošenje zahtjeva je 16. prosinca 2022. godine.
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Sufinanciranje troškova nabave radnih bilježnica za učenike Osnovne škole Molve u školskoj 
godini 2022./2023 
- učenicima od 1. do 8. razreda - 100%  iznos za radne bilježnice i radni materijal (kutije za tehničku 

kulturu, likovne mape, zbirke zadataka, pribor za istraživačku nastavu fizike i prirode i sl.) - rok za 
podnošenje zahtjeva je 16. prosinca 2022. godine.

Pomoći za školovanje učenicima i studentima s područja Općine Molve za školsku/akademsku 
godinu 2021./2022.
- redovni učenici 4.000,00 kuna – koji su uspješno završili razred,
- studenti 7.000,00 kuna   - koji su 2022. godine uspješno završili godinu studija – rok za podnošenje 

zahtjeva je do 30. lipnja 2023. godine.

Program mjera za mlade na području Općine Molve za 2021./2022. godinu 
- za nekretninu koja je isključivo u njihovom vlasništvu stečena u periodu od 2017.-2022. godine:

1. povrat poreza za nekretnine (3%) uplaćenog Općini pri stjecanju nekretnine za stanovanje – u 
100% iznosu,

2. kamate na gotovinski, stambeni ili namjenski kredit podignut radi stjecanja nekretnine radi 
stanovanja na području Općine do 6%,

3. plaćanje financijskih sredstava za priključak  na vodu i/ili struju i/ili plin uz dokaz o plaćanju. 
4. građevinski materijal potreban za adaptaciju stečene nekretnine (cement, laminat, crijep, 

cigla, boje, lakovi i slično) i građevinska stolarija (prozori i vrata). 

Za mjere iz točke 1., 2 i 3, može se ostvariti maksimalno 10.000,00 kuna, a za mjeru iz točke 4. može se 
maksimalno ostvariti 15.0000. Ukupni iznos iz ovog Programa za mlade može se ostvariti do 25.000,00 
kuna -  rok za podnošenje zahtjeva je 16. prosinca 2022. godine.

Subvencije za osnivanje gospodarskih subjekata  na području Općine Molve
- novoosnovanom gospodarskom subjektu u 2021. godini odnosno koji je osnovan do 30. lipnja 2022. 
godine, subvencija u iznosu 7.500,00 kuna - rok za podnošenje zahtjeva je 16. prosinca 2022. godine.

Potpora usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na trihinelu u 2022. godini 
a) umjetno osjemenjivanje plotkinja: junica i krava , nazimica i krmača – visina subvencije ovisi da 
li je OPG u sustavu PDV-a ili nije u sustavu PDV-a , 
b) ostavljanje junice na poljoprivrednom gospodarstvu minimalno 3 godine od prvog teljenja 
(potpora se ostvaruje za junice oteljene tijekom 2021. i 2022. godine), po junici prvotelki - 1.000,00 kuna
c) pregleda svinjskog mesa na trihinelu, prilikom klanja za vlastite potrebe - 35,00 kuna

Umjetno osjemenjivanje:
nisu u sustavu PDV-a iznos: za junice i krave 345,00 kuna, za nazimice i krmače 196,88 kuna.
jesu u sustavu PDV-a iznos: za junice i krave 276,00 kuna,  za nazimice i krmače 157,50 kuna

Sufinanciranje troškova skupljanja i odvoza otpada na području Općine Molve 
Rok za podnošenje zahtjeva 30. rujna 2024. godine.
- 50,00 kn - Pravo na sufinanciranje imaju samci - osobe s navršenih 55 godina života, koje žive same 

u domaćinstvu, nezaposleni, umirovljenici, osobe s drugim primanjima socijalnog karaktera 
(opskrbnine, doplatci za pomoć i njegu, minimalna zajamčena naknada) i mlade obitelji gdje je 
podnositelj zahtjeva do navršenih 45. godina starosti.

Financiranje priključka na sustav vodoopskrbe na području Općine Molve u 2022. godini
Uvjeti: podnositelj zahtjeva mora ima prijavljeno prebivalište na adresi na području Općine Molve, 
nekretnina za koju se podnosi zahtjev mora se nalaziti na području Općine Molve,  podnositelj zahtjeva 
mora biti vlasnik ili suvlasnik nekretnine za koju podnosi zahtjev
- u 100 % iznosu, rok za podnošenje zahtjeva je 16. prosinca 2022. godine



POMOĆ ZA PLAĆANJE REŽIJSKIH TROŠKOVA KUĆANSTAVA NA PODRUČJU OPĆINE 
MOLVE 
Pomoć za režijske troškove iznosi 1.000,00 kuna po podnositelju zahtjeva koji ispunjava uvjete: 
prijavljeno prebivalište na području Općine odnosno na adresi nekretnine za koju podnosi zahtjev za 
režijske troškove kućanstva, nekretnina za koju se podnosi zahtjev mora biti na području Općine, 
vlasništvo/suvlasništvo nekretnine za koju se podnosi zahtjev za režijske troškove kućanstva.
- rok za podnošenje zahtjeva je 16. prosinca 2022. godine

Sljedeće godine raspisat će se novi javni poziv za plaćanje režijskih troškova kućanstava po kojem će:
Samci, nezaposleni, umirovljenici, osobe s drugim primanjima socijalnog karaktera (opskrbnine, 
doplatci za pomoć i njegu, minimalna zajamčena naknada) i mlade obitelji ostvariti pravo na pomoć za 
režijske troškove u iznosu 663,61 eura (5.000,00 kn) i
OSTALI koji ne ulaze u navedene u prethodnom odlomku pomoć za režijske troškove mogu ostvariti u 
iznosu 331,80 eura (2.500,00 kn).
- rok za podnošenje zahtjeva je 13. listopada 2023. godine.

Subvencije za izvođenje praktične nastave i naukovanja u zanimanju na području Općine Molve
- obrtnik (podnositelj zahtjeva) za stručnu praksu polaznika naukovanja, a može iznositi najviše do 

8.000,00 kuna po podnositelju zahtjeva,
- rok za podnošenje zahtjeva je 16. prosinca 2022. godine.

S poštovanjem,

 VAŠ
         OPĆINSKI NAČELNIK:   

                      Zdravko Ivančan, mag.ing.agr.


