OZNÁMENÍ
Rada Jihomoravského kraje dne 18.2.2010 na své 61. schůzi usnesením č. 4045/10/R 61
schválila Dotační program Jihomoravského kraje „Podpora včelařství“ pro rok 2010 (dále jen
„dotační program“). V rámci dotačního programu jsou vyhlášeny dva dotační tituly.
Dotační titul 1 je určen pro fyzické osoby – zájmové a začínající včelaře. Na tento dotační
titul je určena částka 1 150 000,00 Kč. Maximální výše dotace na jednu akci činí 15 000,00
Kč. Minimální výše dotace na jednu akci činí 3 000,00 Kč. Minimální podíl spoluúčasti
žadatele z vlastních prostředků je 40 % celkových uznatelných výdajů akce. Dotace jsou
vypláceny zpětně až po předložení dokladů, na základě kterých příjemce uhradil výdaje
spojené s realizací akce.
Dotační titul 2 je určen pro právnické osoby, které provozují nebo nejpozději v den podání
žádosti zahájí provozování včelařského kroužku mládeže. Na tento dotační titul je určena
částka 350 000,00 Kč. Maximální výše dotace na jednu akci činí 50 000,00 Kč. Minimální
výše dotace na jednu akci činí 5 000,00 Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních
prostředků je 5 % celkových uznatelných výdajů akce. Dotace bude poukázána jednorázově
bankovním převodem na bankovní účet příjemce nejpozději do třiceti dnů ode dne podpisu
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje oběma smluvními stranami.
Administrátorem dotačního programu je Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, který také zajišťuje koordinaci programu a slouží jako místo
pro příjem a předběžné 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.
Funkci řídícího orgánu plní Rada Jihomoravského kraje nebo Zastupitelstvo Jihomoravského
kraje, a to dle výše dotací poskytnutých ve stávajícím kalendářním roce jednomu žadateli.
Žádost o dotaci 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 vytiskne a předá odpovídajícím způsobem administrátorovi nebo
odešle administrátorovi jiným způsobem přípustným podle zvláštních právních předpisů.
Lhůta pro podávání žádostí o dotaci je od 15.3.2010 do 30.6.2010 do 15:00 hod. Rozhodující
pro doručení žádosti je okamžik převzetí tištěného provedení žádosti vyhlašovatelem (nikoli
předání k poštovnímu doručení) nebo převzetí originálu žádosti o dotaci vyhlašovatelem
jiným způsobem přípustným podle zvláštních právních předpisů. O udělení dotace a její výši
rozhoduje řídící orgán. Rozhodnutí o konkrétní výši dotace je v plné kompetenci řídícího
orgánu.
Metodickou pomoc při vyplňování a podávání žádostí o dotace, v průběhu lhůty pro podávání
žádostí o dotace, poskytuje kontaktní osoba Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Jihomoravského kraje.
Úplné znění dotačního programu včetně příloh je zveřejněno na internetových stránkách
Jihomoravského kraje http://www.kr-jihomoravsky.cz a je k dispozici také na Odboru
regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

