DOTAČNÍ PROGRAM

Podpora včelařství
1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel
1.1. Název dotačního programu:

Podpora včelařství

1.2. Vyhlašovatel dotačního programu:

Jihomoravský kraj

2. Cíl dotačního programu a výchozí podmínky pro vytvoření dotačního programu
2.1. Cílem dotačního programu je podpora včelařů a včelařství za účelem zvýšení stavů
včelstev, eliminace závažných onemocnění včelstev, zlepšení zdravotního
a genetického stavu včelstev a podpora chovu včel jako významného odvětví
zemědělství v Jihomoravském kraji.
2.2. Dotační program vychází z Programu rozvoje Jihomoravského kraje:
 okruh priorit B: „Rozvoj venkova“
 opatření B.1: „Podpora infrastruktury, služeb a aktivit pro rozvoj venkova“
 cíl 2: „Rozvoj venkovského prostoru a jeho obyvatelstva a to
především zlepšením podmínek dopravní a technické obsluhy území,
udržením základního občanského vybavení, kultivací prostředí
a posilováním kulturního a spolkového života“
3. Dotační tituly
3.1. Dotační titul 1 – Podpora zájmového včelařství
3.2. Dotační titul 2 – Podpora včelařských kroužků mládeže (dále jen „VKM“)
4. Cílová skupina
4.1. Žadatelem může být:
a) v dotačním titulu 1 – fyzická osoba:
i) zájmový včelař, který dosáhne nejpozději v den podání žádosti 18 let, má
způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu a vlastní nejvýše 40
včelstev,
ii) začínající včelař, který dosáhne nejpozději v den podání žádosti 18 let, má
způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, má zájem o včelaření
a ke dni podání žádosti žádná včelstva nevlastní.
b) v dotačním titulu 2 – právnická osoba s právní subjektivitou, která provozuje
nebo nejpozději v den podání žádosti zahájí provozování VKM.
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4.2. Každý žadatel musí splnit také všechny dále uvedené podmínky:
a) je Českým svazem včelařů, o.s. nebo jeho organizační jednotkou nebo je členem
Českého svazu včelařů, o.s. nebo jeho organizační jednotky nebo má zájem
o včelaření a tuto skutečnost doloží vyjádřením Českého svazu včelařů, o.s. nebo
jeho organizační jednotky;
b) má bydliště (trvalý pobyt), místo podnikání nebo sídlo na území Jihomoravského
kraje;
c) nemá ke dni podání žádosti o dotaci žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči
Jihomoravskému kraji ani jiným územním samosprávným celkům, v evidenci
daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále na
veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů,
kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a žadatel není v prodlení se splácením
splátek*;
d) na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo nebylo zahájeno konkurzní,
vyrovnací nebo insolvenční řízení, nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu
pro nedostatek majetku úpadce*;
e) v kalendářním roce podání žádosti a v období 2 předchozích kalendářních let se
nedopustil přestupku nebo správního deliktu ve smyslu zákona č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),
ve znění pozdějších předpisů*;
f) podal žádost o dotaci.
5. Výše celkové částky určené na dotační program
5.1. Na dotační program je určena částka 1 500 000,- Kč z toho na:
a) dotační titul 1 je určena částka 1 150 000,- Kč,
b) dotační titul 2 je určena částka 350 000,- Kč.
6. Lokalizace dotačního programu
Území Jihomoravského kraje
7. Pravidla pro poskytnutí podpory – dotační titul 1
7.1. Maximální výše dotace na jednu akci činí 15 000,- Kč.
7.2. Minimální výše dotace na jednu akci činí 3 000,- Kč.
7.3. Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků je 40 % celkových
uznatelných výdajů akce.
7.4. Platební podmínky:
a) dotace bude žadateli poskytnuta na základě a za podmínek „Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje“ (dále jen „Smlouva“),
*

Prokazuje se čestným prohlášením., které je součástí formuláře „Žádost o finanční podporu“
Strana 2 (celkem 7)

b) dotace je vyplácena zpětně až po předložení dokladů, na základě kterých
příjemce uhradil výdaje spojené s realizací akce, a to na bankovní účet uvedený
příjemcem nejpozději do 30 dnů od předložení příslušných dokladů,
c) prostředky dotace je možné čerpat na uznatelné výdaje akce vzniklé od 1.1. 2010
do 6 měsíců od platnosti a účinnosti Smlouvy,
d) příjemce dotace prokáže skutečně vynaložené uznatelné výdaje, které se vztahují
k akci, nejpozději do 7 měsíců ode dne platnosti a účinnosti Smlouvy v rámci
závěrečné zprávy jehož součástí bude finanční vyúčtování dotace.
7.5. Poskytnutou dotaci lze použít pouze na tyto uznatelné výdaje akce:
a) zájmový včelař může použít dotaci pouze na obnovu úlového vybavení, a to na:
i) nákup nových nástavkových úlů,
ii) nákup nových úlových sestav s oddělitelným dnem.
b) začínající včelař
i) nákup nových nástavkových úlů,
ii) nákup nových úlových sestav s oddělitelným dnem,
iii) nákup nového medometu,
7.6. Příjemce – zájmový včelař se zavazuje, že prokazatelně nahradí novým úlovým
vybavením zastaralé úly bez varroadna. Likvidaci příslušného počtu zastaralých úlů
doloží před převedením dotace na jeho účet potvrzením Českého svazu včelařů, o.s.
nebo jeho organizační jednotky.
8. Pravidla pro poskytnutí podpory – dotační titul 2
8.1. Maximální výše dotace na jednu akci činí 50 000,- Kč.
8.2. Minimální výše dotace na jednu akci činí 5 000,- Kč.
8.3. Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků je 5 % celkových
uznatelných výdajů akce.
8.4. Platební podmínky:
a) dotace bude žadateli poskytnuta na základě a za podmínek Smlouvy,
b) Dotace bude poukázána jednorázově bankovním převodem na bankovní účet
příjemce nejpozději do třiceti dnů ode dne podpisu Smlouvy oběma smluvními
stranami,
c) prostředky dotace je možné čerpat na uznatelné výdaje akce vzniklé od 1.1. 2010
do 31.12.2010.
8.5. Poskytnutou dotaci lze použít pouze na tyto uznatelné výdaje akce:
a) nákup nových nástavkových úlů,
b) nákup nových úlových sestav s oddělitelným dnem,
c) nákup plemenného a chovného materiálu,
d) nákup přístrojového a technického vybavení,
e) nákup včelařského vybavení,
f) nákup audiovizuální techniky,
g) nákup výpočetní techniky,
h) náklady spojené s odbornými exkurzemi,
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i) nákup propagačních a informačních materiálů.
9. Společná pravidla pro poskytnutí podpory
9.1. Poskytnutou dotaci nelze použít zejména na:
a) úhradu úvěrů a půjček,
b) penále, pokuty,
c) pojistné,
d) leasing.
9.2. Příjemce se zaváže, že bude po dobu minimálně 2 let ode dne platnosti a účinnosti
Smlouvy (dále jen jako „minimální doba trvání akce“) provozovat včelaření
a neukončí jej ani nepřeruší bez vědomí a písemného souhlasu poskytovatele a bude
nakládat s veškerým majetkem získaným nebo zhodnoceným, byť i jen částečně,
z dotace (dále jen „majetek“) s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat bez vědomí
a písemného souhlasu poskytovatele tento majetek ani jeho části žádnými věcnými
právy třetích osob, včetně zástavního práva (s výjimkou zástavního práva zřízeného
k zajištění úvěru příjemce ve vztahu k financování akce podle Smlouvy). Příjemce
nesmí majetek pořízený z dotace po minimální dobu trvání akce převést na jinou
osobu. Po stejnou dobu nesmí příjemce majetek, či jeho části, pořízený z dotace
prodat nebo pronajmout či darovat bez vědomí a písemného souhlasu poskytovatele.
Dříve jej může prodat bez písemného souhlasu poskytovatele, jen pokud výtěžek
z prodeje použije na pořízení majetku zabezpečujícího pokračování akce.
9.3. Povinnosti dodržet minimální dobu trvání akce se příjemce zprostí v těchto
případech:
a) úmrtí fyzické osoby nebo zánik právnické osoby, která byla příjemcem,
b) pracovní neschopnost nebo zdravotní nezpůsobilost delší než jeden rok u fyzické
osoby, která byla příjemcem,
c) vážná živelná pohroma, která postihla majetek pořízený z dotace.
9.4. V případě souběhu dotací na jednu akci z více dotačních titulů a grantů vyhlášených
Jihomoravským krajem není podle tohoto dotačního programu přípustné nahrazovat
vlastní podíl žadatele z prostředků jiné dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.
9.5. V případě poskytnutí zkrácené výše dotace oproti původně požadované výši je
příjemce dotace oprávněn adekvátně snížit celkové výdaje akce za předpokladu
dodržení podílu spolufinancování dle podmínek stanovených v rámci jednotlivých
dotačních titulů tohoto dotačního programu.
9.6. Administrátorem dotačního programu je Odbor regionálního rozvoje Krajského
úřadu Jihomoravského kraje, který také zajišťuje koordinaci programu a slouží jako
místo pro příjem a předběžné formální hodnocení žádostí o dotaci. Kontaktní osoby:
RNDr. Iveta Macurová, dveře č. 330A, tel: 541 652 353, e-mail:
macurova.iveta@kr-jihomoravsky.cz, Ing. Pavel Illek, dveře č. 331A, tel:
541 652 314, e-mail: illek.pavel@kr-jihomoravsky.cz.
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9.7. Funkci řídícího orgánu plní Rada Jihomoravského kraje nebo Zastupitelstvo
Jihomoravského kraje, a to dle výše dotací poskytnutých ve stávajícím kalendářním
roce jednomu žadateli. Řídící orgán rozhoduje zejména o přidělení dotace a její výši.
10. Pravidla pro předkládání žádostí o dotaci a náležitosti žádosti o dotaci
10.1. Dotaci lze poskytnout pouze na základě žádosti. Žádost musí být podána
elektronicky na formuláři zveřejněném na stránkách www.kr-jihomoravsky.cz.
Pokyny pro vyplnění žádosti o dotaci jsou součástí elektronické verze. Po vyplnění
formuláře na stránkách www.kr-jihomoravsky.cz se žádost včetně všech příloh
ve stanovené lhůtě:
a) vytiskne a odešle nebo předá osobně v 1 originále administrátorovi, tj. na Odbor
regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje, oddělení rozvoje
venkova a zemědělství, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno nebo
b) vytiskne a odešle nebo předá osobně v 1 originále na podatelnu Krajského úřadu
Jihomoravského kraje nebo
c) odešle administrátorovi jiným způsobem přípustným podle zvláštních právních
předpisů.
10.2. K vyplněné žádosti o dotaci budou připojeny tyto přílohy:
a) prostá kopie dokladu o právní subjektivitě žadatele (např. výpis z obchodního
rejstříku nebo jiné obdobné evidence ne starší 3 měsíců) – doloží všechny
právnické osoby; u fyzických osob pouze ty, které jsou zapsány v obchodním
rejstříku, živnostenském rejstříku nebo jiné obdobné evidenci,
b) prostá kopie registračního listu VKM – pouze u dotačního titulu 2,
c) prostá kopie dokladu o zřízení běžného účtu (např. prostá kopie smlouvy
o zřízení běžného účtu, potvrzení banky o zřízení běžného účtu),
d) prostá kopie osvědčení o registraci k DPH (doloží pouze plátci daně z přidané
hodnoty),
e) podrobný popis akce – pouze u dotačního titulu 2,
f) předpokládaný celkový rozpočet akce,
g) řádně vyplněné formuláře „Čestné prohlášení o celkové výši podpory
de minimis“.
10.3. Žadatel může podat v rámci tohoto dotačního programu jen jednu žádost
o dotaci.
10.4. Lhůta pro podávání žádostí o dotace je od 15.3.2010 do 30.6.2010 do 15.00 hod.
Rozhodující pro doručení žádosti o dotaci je okamžik převzetí tištěného provedení
žádosti o dotaci vyhlašovatelem (nikoli předání k poštovnímu doručení) nebo
převzetí originálu žádosti o dotaci vyhlašovatelem jiným způsobem přípustným
podle zvláštních právních předpisů.
10.5. Žádosti o dotaci, které nesplňují podmínky tohoto dotačního programu nebo
nebudou vyhlašovateli dotačního programu doručeny řádně (předepsaným
způsobem) a včas, budou z posuzování vyřazeny.
10.6. Vyřazené žádosti o dotaci nebudou žadatelům vráceny zpět. O vyřazení žádosti bude
žadatel písemně vyrozuměn administrátorem.
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10.7. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyžádat si doplnění předložené žádosti. Tuto
činnost zajišťuje administrátor.
11. Kritéria pro posuzování a hodnocení akcí
11.1. Akce uvedené v žádostech budou posuzovány a hodnoceny dle následujících kritérií:
a) soulad akce s Programem rozvoje Jihomoravského kraje,
b) soulad akce s vyhlášeným dotačním programem,
c) reálný a průhledný rozpočet výdajů akce,
d) kvalita akce,
e) soulad akce s obecně platnými právními předpisy,
f) udržitelnost akce.
12. Zpracování žádostí o dotaci a následné postupy
12.1. Administrátor zaregistruje přijaté žádosti o dotaci, posoudí jejich soulad
s podmínkami dotačního programu, provede jejich administrativní posouzení
a zajistí předložení seznamu žádostí doporučených k poskytnutí podpory
k projednání řídícímu orgánu.
12.2. V případě, že v některém dotačním titulu dojde k nedočerpání finančních
prostředků, může řídící orgán rozhodnout o převodu těchto finančních prostředků do
jiného dotačního titulu.
12.3. Hodnoceny budou pouze úplné žádosti o dotaci se všemi povinnými přílohami.
12.4. O udělení dotace a její výši rozhoduje řídící orgán. Rozhodnutí o konkrétní výši
dotace je v plné kompetenci řídícího orgánu.
12.5. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
12.6. Oznámení o poskytnutí dotace bude úspěšným žadatelům zasláno nejpozději do 30
dnů po rozhodnutí řídícího orgánu.
13. Ostatní ustanovení
13.1. Dotační program bude vyhlášen vyvěšením oznámení na úřední desce
Jihomoravského kraje a na internetových stránkách Jihomoravského kraje www.krjihomoravsky.cz. Úplné znění dotačního programu včetně všech příloh bude
zveřejněno na na internetových stránkách Jihomoravského kraje www.krajjihomoravsky.cz  Granty a dotace  Dotace JMK pro rok 2010 Oblast rozvoje
zemědělství – dotace 2010  Dotační program „Podpora včelařství“.
13.2. Poskytnuté finanční prostředky nesmí být v průběhu realizace akce převedeny na
jiného nositele akce.
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13.3. U dotací poskytovaných na základě tohoto dotačního programu bude posuzováno
zda naplňují znaky podpory de minimis dle nařízení komise (ES) č. 1535/2007 ze
dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis
v produkčním odvětví zemědělských produktů, uveřejněného v Úředním věstníku
Evropské unie č. L 337/35 dne 21. prosince 2007.
13.4. Jihomoravský kraj žadatelům nehradí náklady spojené s vypracováním a podáním
žádostí o dotace.
13.5. Dotace poskytnuté dle tohoto dotačního programu jsou slučitelné s podporou
poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, státního rozpočtu
nebo strukturálních fondů Evropské unie, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto
podpor nevylučují.
13.6. Přílohy dotačního programu
a) formulář Žádost o finanční podporu z dotačního programu „Podpora včelařství“
b) formulář Čestné prohlášení o celkové výši podpory de minimis – dle nařízení EK
1535/2007,
c) formulář Čestné prohlášení o celkové výši podpory de minimis,
d) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – pro dotační
titul 1,
e) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – pro dotační
titul 2 (bez zřizovatele),
f) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – pro dotační
titul 2 (zřizovatel).
Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
Tento dotační program byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 18.2.2010 na její
61. schůzi usnesením č. 4045/10/R 61.
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