
Návrh podpory včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2019

Dotační program „Příspěvky na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji v roce 2019“

Celková výše částky určené na dotační program je 2.000.000 Kč

Cílem dotačního  programu je  podpora  stávajících  či  začínajících  včelařů,  stabilizace  a  zvýšení  stavů  kvalitních
včelstev, opatření, která zlepší zdravotní stav včel a podpora výchovy mladé generace

Pravidla:
- jen jedna žádost každého žadatele 
- žádost je současně návrhem smlouvy (ve dvojím vyhotovení, odbor si pořídí pouze kopii uzavřené smlouvy)
- žadatelem/příjemcem dotace může být každý, ledaže je dále stanoveno výslovně jinak
- dotace ve výši minimálně 5.000 Kč a maximálně 50.000 Kč na žadatele,
- minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků činí 25 % celkových uznatelných výdajů
- pro vyřízení žádosti poskytnutím dotace je rozhodná doba podání žádosti
- po vyčerpání alokace programu bude příjem žádostí zastaven
- pořízeno a uvedeno do používání či provedeno musí být v roce 2019
- po pořízení  předkládání  závěrečného  vyúčtování,  včetně  originálů  či  ověřených  kopií  dokladů  o pořízení

nejpozději do dne 15. 1. 2020
- poskytnutí dotace do 30 dnů po závěrečném vyúčtování nebo, bude-li to později, po uzavření smlouvy
- dotace formou de minimis (limit 15.000 EUR za 3 roky)
- účel – podpora rozvoje včelařství, počtu včelstev, předcházení nákazám včelstev
- kontrola dokladová plná a na místě samém namátková

Dotační tituly, které mohou být vzájemně kombinovatelné:

 Podpora začínajících včelařů  
- žadatelem/příjemcem může být pouze osoba, která ke dni 31. 12. 2018 nevlastnila včelstvo
- žadatel/příjemce, jde-li o fyzickou osobu, musí mít alespoň 18 let
- žádat lze o dotaci na nejméně tři oddělky včel z jejich chovu, který se účastní uznaného šlechtitelského

programu  včely  kraňské,  a to každý  oddělek  na minimálně  pěti  rámkách  či  v jednom  nástavku  úlu,
přičemž  předmětem  dotace  může  být  nejvíce  deset  takových  oddělků  včel,  a ke každému  z těchto
oddělků a nikoli samostatně na nové nástavkové úly, každý minimálně se třemi nástavky, s oddělitelným
dnem zasíťovaným a umožňujícím varroamonitoring a se střechou, případně s rámky, mezistěnami nebo
mezerníky

- závazek včelařit alespoň 5 let, ledaže půjde o vyšší moc
- speciální  přílohy  vyúčtování:  k pořizovanému oddělku včel  kopie potvrzení  o účasti  chovu, ze kterého

pocházejí oddělky včel, v uznaném šlechtitelském programu včely kraňské, přičemž toto potvrzení musí
být  platné  ke dni  pořízení  oddělků  včel,  kopie  veterinárního  potvrzení  o stavu  včel  platného  ke dni
pořízení oddělků včel

 Obnova včelích úlů  
- pořízení  tří  až  deseti  nových nástavkových  úlů  jedním stávajícím včelařem s likvidací  tímto  včelařem

stejného  počtu  nástavkových  úlů  zpravidla  starších  15 let  nebo  úlů  nenástavkových  (likvidace  bude
doložena  fotografiemi  a potvrzením  spolku  včelařů,  jehož  je  žadatel  členem  nebo  v jehož  územní
působnosti  včelaří,  eventuálně  potvrzením  odboru  ŽPZ).  Každý  nový  nástavkový  úl  bude  minimálně
se třemi  nástavky,  s oddělitelným  dnem  zasíťovaným  a umožňujícím  varroamonitoring  a se střechou,
případně s rámky, mezistěnami nebo mezerníky



 Vyšetření vzorků vosku na stanovení obsahu parafinu /cena zkoušky 1 vzorku je cca 1500 Kč/
- žadatelem/příjemcem může být včelař
- jedná se o nejvíce 10 vyšetření

 Vyšetření moru včelího plodu  /cena vyšetření 1 vzorku je do 200 Kč vč. DPH – v 1 vzorku může být směs
z max. 25 včelstev z jednoho stanoviště/
- žadatelem/příjemcem může být včelař
- jedná se o nejvíce 50 vyšetření

 Pořízení včelařského zařízení na zpracování včelího vosku
- žadatelem/příjemcem může být pouze spolek včelařů
- závazek užívat alespoň 5 let a přednostně pro potřeby členů tohoto spolku

 Podpora vzdělávání, výchovy a poradenství pro začínající včelaře, děti a dospělé
- na pořádání jednodenních kurzů
- žadatelem/příjemcem dotace a pořadatelem kurzu může být pouze spolek včelařů
- školeno musí být nejméně pět osob, které nejsou členy jakéhokoli včelařského spolku


