Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno

DOTAČNÍ PROGRAM
PODPORA VČELAŘSTVÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO
ROK 2021
(DPV JMK 2021) –
NOVÉ ZNĚNÍ

1. Cíl dotačního programu, vyhlašovatel a výchozí podmínky pro vytvoření dotačního
programu
1.1. Cílem dotačního programu je podpora zájmového organizovaného včelařství za účelem
eliminace závažných onemocnění včelstev, zlepšení pastevních podmínek, dosažení
samostatnosti v zásobování včelařů kvalitním včelím voskem (mezistěnami) a podpora
výchovy mladé generace ke včelaření jako významného odvětví zemědělství
v Jihomoravském kraji.
1.2. Vyhlašovatelem dotačního programu je Jihomoravský kraj.
1.3. Dotační program vychází z koncepce:
Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020
→
Priorita 4: Dlouhodobá životaschopnost znevýhodněných částí kraje
- Opatření 4.5: Zemědělství a péče o krajinu
Program rozvoje JMK 2018 – 2021
→
Priorita 3: Řešení problémů životního prostředí
- Opatření 3.2 Zvyšování kvality životního prostředí
2. Dotační tituly

Dotační titul 1 – Podpora zájmového včelařství – nebude vyhlášen
Dotační titul 2 – Rozvoj volnočasových aktivit mládeže
Dotační titul 3 – Podpora výsadby medonosných rostlin a dřevin
Dotační titul 4 – Podpora zařízení pro získávání vosku (mezistěn) ze včelího díla
(voští) a voskových víček
3. Okruh žadatelů
3.1. Žadatelem může být pouze:
a) v dotačním titulu 2 – právnická osoba dle § 20 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, která:
i) provozuje nebo nejpozději v den podání žádosti zahájí na území
Jihomoravského kraje provozování včelařského kroužku mládeže Českého
svazu včelařů, z.s. dle směrnice Českého svazu včelařů, z.s. o činnosti
včelařských kroužků mládeže č. 1/2017 (dále jen „VKM“),
ii) má sídlo a místo působení na území Jihomoravského kraje,

b) v dotačním titulu 3 – základní a okresní organizace Českého svazu včelařů, která
má sídlo na území Jihomoravského kraje, včelařský spolek se sídlem a místem
působení na území Jihomoravského kraje,
c) v dotačním titulu 4 – základní a okresní organizace Českého svazu
včelařů, která má sídlo na území Jihomoravského kraje, včelařský spolek se
sídlem a místem působení na území Jihomoravského kraje sdružující
nejméně 15 a nejvíce 500 chovatelů včel na území Jihomoravského
kraje evidovaný podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci
hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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3.2. V dotačním titulu 2 nemůže být žadatelem příspěvková organizace dle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj.
3.3. Dotaci lze poskytnout jen tomu žadateli, který:
a) má vypořádány veškeré závazky (dluhy) vůči Jihomoravskému kraji vzniklé ze
samostatné i přenesené působnosti kraje, které nabyly právní moci a jsou splatné (tj.
zejména provedl včasnou úhradu všech splatných odvodů a penále za porušení
rozpočtové kázně);
b) nemá neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné správy České
republiky, Evropské unie nebo některého z jejích členských států, dále zdravotním
pojišťovnám a orgánům, poskytujícím finanční prostředky na projekty
spolufinancované z rozpočtu EU;
c) se nenachází podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, v úpadku a nedošlo v jeho případě k
podání insolvenčního návrhu ani tento návrh sám nepodal a nebylo vydáno rozhodnutí
o úpadku, a to i za období tří let před podáním žádosti;
d) se nenachází v procesu zrušení bez právního nástupce (např. likvidace, zrušení nebo
zánik živnostenského oprávnění), ani není v procesu přeměny (např. fúze společnosti,
rozdělení společnosti);
e) nebyl soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti nebo zrušeno oprávnění k
činnosti týkající se jeho předmětu podnikání a/nebo související s projektem, na který
má být poskytována dotace;
f) vůči němu (příp. vůči jehož majetku) není navrhováno ani vedeno řízení o výkonu
soudního či správního rozhodnutí ani navrhována či prováděna exekuce;
g) nemá v rejstříku trestů záznam o pravomocném odsouzení pro trestný čin, jehož
skutková podstata souvisí s jeho předmětem podnikání, paděláním či pozměňováním
veřejné listiny nebo úplatkářstvím, nebo pro trestný čin hospodářský anebo trestný čin
proti majetku podle hlavy druhé a deváté části druhé zákona č. 140/1961 Sb., trestní
zákon, ve znění pozdějších předpisů, či podle hlav páté a šesté části druhé zákona č.
40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ani proti němu nebylo v
souvislosti s takovým trestným činem zahájeno trestní stíhání podle zákona č. 141/1961
Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů; je-li žadatel
právnickou osobou, týká se prohlášení podle tohoto ustanovení také všech osob, které
jsou jejím statutárním orgánem nebo obdržely plnou moc za účelem zastupování
právnické osoby pro účely podání žádosti a uzavření a realizace (této) smlouvy o
poskytnutí dotace;
h) souhlasí se zveřejněním názvu, sídla, IČ, výše poskytnuté podpory a účelu, na nějž je
podpora poskytována včetně názvu projektu;
i) s ohledem na zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů souhlasí se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této žádosti
Jihomoravským krajem pro účely dotačního řízení;
j) uvede údaje úplné a pravdivé údaje a nezatajuje žádné okolnosti důležité pro posouzení
žádosti;
k) který se v kalendářním roce podání žádosti o dotaci a v období 2 předchozích
kalendářních let 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.
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4. Výše celkové částky určené na dotační program

4.1. Na dotační program je určena částka 1.100.500 Kč, z toho orientační limity:
a) dotační titul 2 - orientační limit 144.600 Kč,
b) dotační titul 3 - orientační limit 505.300 Kč,
c) dotační titul 4 - orientační limit 450.600 Kč.
5. Pravidla pro poskytnutí dotací – dotační titul 2
5.1. Maximální výše dotace na jednu akci činí 15.000 Kč.
5.2. Minimální výše dotace na jednu akci činí 5.000 Kč.
5.3. Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků činí 10 % celkových
uznatelných výdajů akce.
5.4. Platební podmínky:
a) dotace bude příjemci poskytnuta na základě a za podmínek „Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje“ (dále jen „Smlouva“), ve
výši dle skutečně vynaložených výdajů a na základě písemného potvrzení od
organizátora soutěže Zlatá včela o účasti člena/členů nebo alespoň jednoho
včelaříka VKM v oblastním kole soutěže Zlatá včela organizované na území
Jihomoravského kraje v roce 2021 (dále jen písemné potvrzení v oblastním kole
soutěže Zlatá včela),
b) dotace je vyplácena zpětně ve lhůtě do 90 dnů po předložení závěrečné zprávy,
písemného potvrzení o účasti v oblastním kole soutěže Zlatá včela, finančního
vypořádání dotace a kontrole těchto dokladů provedené vyhlašovatelem,
c) prostředky dotace je možné čerpat na uznatelné výdaje akce vzniklé od
01.01.2021 do 30.09.2021,
d) příjemce dotace prokáže skutečně vynaložené uznatelné výdaje, které se vztahují
k akci předložením závěrečné zprávy, jejíž součástí bude finanční vypořádání
dotace a písemné potvrzení o účasti v oblastním kole soutěže Zlatá včela,
nejpozději do 01.10.2021.
5.5. Uznatelnými výdaji akce se rozumí:
a) veškeré výdaje související se zajištěním a udržením provozu VKM a jeho
včelařskými aktivitami (včetně výdajů typu dopravné, přepravné, stravné či za
ubytovací služby spojené se vzdělávacími akcemi organizovanými pro děti
v oblasti včelařství, i vícedenními)
b) veškeré výdaje spojené se soutěží Zlatá včela.
5.6. Neuznatelnými výdaji akce se rozumí:
- nájemné, pronájem
- leasing
- vyplácení finančních odměn či mezd
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6. Pravidla pro poskytnutí dotací – dotační titul 3
6.1. Maximální výše dotace na jednu akci činí 30.000 Kč.
6.2. Minimální výše dotace na jednu akci činí 10.000 Kč.
6.3. Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků činí 10 % celkových
uznatelných výdajů akce.
6.4. Platební podmínky:
a) dotace bude příjemci poskytnuta na základě a za podmínek Smlouvy,
b) dotace bude poukázána jednorázově bankovním převodem na bankovní účet
příjemce, resp. na účet příjemcova zřizovatele, nejpozději do 30 dnů ode dne
podpisu Smlouvy všemi smluvními stranami; dotace je poskytována formou
zálohy s povinností následného vypořádání,
a) prostředky dotace je možné čerpat na uznatelné výdaje akce vzniklé od
01.01.2021 do 31.12.2021,
b) příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 31.01.2022 finanční
vypořádání dotace jako součást závěrečné zprávy. Nejpozději k termínu pro
předložení závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace je příjemce rovněž
povinen vrátit převodem na účet poskytovatele případnou nepoužitou část dotace.
6.5. Uznatelnými výdaji akce se rozumí výdaje související s činností směřující ke zlepšení
pastevních podmínek včelstev v působnosti žadatele:
a) studie a projekty ozelenění včelařsky významnými rostlinami
b) nákup materiálu a výsadba včelařsky významných rostlin a dřevin
s upřednostněním autochtonních druhů
c) obnova a údržba včelařsky významné vysazené zeleně.
6.6. Výsadba bude uskutečněna na pozemcích ve vlastnictví žadatele, případně na veřejných
plochách – obecních pozemcích se souhlasem vlastníka.
7. Pravidla pro poskytnutí dotací – dotační titul 4
7.1. Maximální výše dotace na jednu akci činí 40.000 Kč.
7.2. Minimální výše dotace na jednu akci činí 10.000 Kč.
7.3. Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků činí 10 % celkových
uznatelných výdajů akce.
7.4. Platební podmínky:
a) dotace bude příjemci poskytnuta na základě a za podmínek Smlouvy,
b) dotace bude poukázána jednorázově bankovním převodem na bankovní účet
příjemce, resp. na účet příjemcova zřizovatele, nejpozději do 30 dnů ode dne
podpisu Smlouvy všemi smluvními stranami; dotace je poskytována formou
zálohy s povinností následného vypořádání,
c) prostředky dotace je možné čerpat na uznatelné výdaje akce vzniklé od
01.01.2021 do 31.12.2021,
d) příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 31.01.2022 finanční
vypořádání dotace jako součást závěrečné zprávy. Nejpozději k termínu pro
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předložení závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace je příjemce rovněž
povinen vrátit převodem na účet poskytovatele případnou nepoužitou část dotace.
7.5. Uznatelnými výdaji akce se rozumí výdaje související s činností směřující k zajištění
samostatnosti v zásobení včelím voskem (mezistěnami):
zařízení pro získávání a zpracování včelího díla (voští), vosku, voskových víček
tj.: tavidla, vařáky na vosk, lis na mezistěny - včetně jejich příslušenství.
Zařízení budou umístěna v prostorách určených organizací splňující hygienické
podmínky pro nakládání se včelím voskem dle veterinárního zákona č. 166/1999
Sb. a navazující metodiky č. 2/1999 týkající se zpracování vosku. Organizace
zajistí svým členům přístup k zařízením za účelem výměny včelího díla (voští)
za mezistěny či zpracování včelího vosku buď osobně nebo pod dohledem
odpovědné osoby stanovené organizací pro odborné nakládání se včelím voskem.
7.6. Bodové hodnocení žádostí o dotace v dotačním titulu 4:
Výše požadované dotace (požadovaná dotace/celkové předpokládané uznatelné
výdaje akce):
do 60 %
od 61 % do 70 %
od 71 % do 80 %
od 81 % do 90 % (včetně)
Počet členů organizace k 01.09.2020 evid. dle zák. č. 154/2000 (plemenářský
zákon)
od 15 do 100 členů
od 101 do 200 členů
od 201 do 300 členů
od 301 do 500 členů

Počet
bodů
4
3
2
1
Počet
bodů
1
2
3
4

8. Společná pravidla pro poskytnutí dotací
8.1. Dotace je poskytována na uznatelné výdaje akce investičního i neinvestičního
charakteru, je přísně účelová a její čerpání je vázáno jen na financování akce, na kterou
byla poskytnuta.
8.2. Neuznatelnými výdaji jsou u dotačních titulů 3 a 4 všechny výdaje, které nejsou
uvedeny jako uznatelné výdaje akce a u dotačního titulu 2, tj. VKM výdaje uvedené
v čl. 5.6.
8.3. Příjemce se zaváže, že bude po dobu minimálně 2 let v případě DT2 a DT 3, resp.
minimálně 5 let v případě DT4 ode dne platnosti a účinnosti Smlouvy (dále jen jako
„minimální doba trvání akce“) provozovat včelaření, resp. VKM nebo činnost
základní či okresní organizace Českého svazu včelařů, z.s., včelařský spolek a neukončí
jej ani nepřeruší bez vědomí a písemného souhlasu vyhlašovatele 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 vyhlašovatele 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
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dobu nesmí příjemce majetek, či jeho části, pořízený z dotace prodat nebo pronajmout
či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu vyhlašovatele. Dříve jej může
prodat bez písemného souhlasu vyhlašovatele, jen pokud výtěžek z prodeje použije
na pořízení majetku zabezpečujícího pokračování akce.
8.4. Povinnosti dodržet minimální dobu trvání akce se příjemce zprostí v případě nahodilé
(neúmyslné) vážné živelné pohromy, která postihla majetek pořízený z dotace.
8.5. 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.
8.6. Použití dotace podléhá kontrole ze strany vyhlašovatele. Příjemce je povinen prokázat
výši uznatelných výdajů na celou akci (hrazených ze zdrojů Jihomoravského kraje,
zdrojů příjemce i jiných zdrojů).
8.7. Příjemce je povinen oznamovat změny akce vyhlašovateli a provádět změny akce jen
s předchozím písemným souhlasem vyhlašovatele, zejména změny účelu akce, převody
mezi investicemi a neinvesticemi apod. Za písemný souhlas se považuje uzavření
dodatku k Smlouvě, jehož předmětem je požadovaná změna. Bez písemného souhlasu
poskytovatele je možné měnit:
a) neuznatelné výdaje,
b) u uznatelných výdajů pouze výši jednotlivých položek rozpočtu maximálně do
výše 50 % celkového rozpočtu, pokud dojde ke snížení základu pro stanovení výše
dotace (tj. skutečně vyčerpané částky).
Toto ustanovení se neuplatní, je-li smlouva o poskytnutí dotace uzavřena po realizaci
projektu.
8.8. Příjemce je povinen uskutečňovat propagaci akce v souladu s Pravidly pro publicitu a
Logomanuálem JMK zveřejněnými na webových stránkách vyhlašovatele a uvádět
Jihomoravský kraj jako poskytovatele části finančních prostředků.
8.9. Příjemce musí při čerpání dotace postupovat v souladu s platnými právními předpisy.
Výběr dodavatele musí být proveden v souladu s předpisy upravujícími zadávání
veřejných zakázek; v případě akcí spolufinancovaných ze strukturálních fondů
Evropské unie i podle pravidel platných pro tyto fondy.
8.10. Administrátorem dotačního programu je Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, který také zajišťuje koordinaci, realizaci a zveřejnění dotačního
programu. Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Maier, dveře č. 331A, tel: 541 652 314, email: maier.jaroslav@jmk.cz.
8.11. Řídící orgán je Rada Jihomoravského kraje, příp. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje,
a to dle druhu žadatele a dle výše požadované dotace ve stávajícím kalendářním roce
jedním žadatelem. Řídící orgán rozhoduje o schválení, částečném neschválení nebo
neschválení poskytnutí dotace.
8.12. Dotační program bude vyhlášen zveřejněním na internetových stránkách
Jihomoravského kraje: http://www.jmk.cz/. Dotační program bude zveřejněn na
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elektronické úřední desce Jihomoravského kraje způsobem umožňující dálkový přístup
nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádostí.
9. Pravidla pro předkládání žádostí o dotace
9.1. Dotaci lze poskytnout pouze na základě žádosti. Žádost o dotaci musí být vyplněna
elektronicky na formuláři zveřejněném na internetových stránkách vyhlašovatele. Po
vyplnění formuláře na internetových stránkách vyhlašovatele žadatel žádost o dotaci
odešle na server vyhlašovatele.
Žádost o dotaci se získaným kódem (totožným s elektronickou žádostí a potvrzením o
odeslání dat na server vyhlašovatele) žadatel následně doručí vyhlašovateli pouze
jedním z následujících způsobů:
Vytisknutou a podepsanou žádost včetně povinných příloh doručí osobně nebo
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na podatelnu Krajského úřadu JMK.
Adresa: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
nebo
žádost včetně povinných příloh doručí datovou zprávou prostřednictvím datové
schránky.
ID datové schránky: x2pbqzq

Poznámka: Podle § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů má úkon učiněný oprávněnou osobou prostřednictvím
datové schránky stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný.
9.2. K vyplněné žádosti o dotaci budou připojeny následující přílohy:
a) originál dokladu o oprávněnosti osoby jednat za žadatele – právnickou osobu
(v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc),
b) prostá kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu nebo potvrzení banky o
vedení účtu; u dotačního titulu 2, kde je žadatel příspěvková organizace doloží
žadatel prostou kopii dokladu o zřízení běžného účtu žadatele i zřizovatele,
c) prostá kopie zřizovací listiny a souhlas zřizovatele s podáním žádosti o dotaci,
pokud je tato povinnost stanovena právním předpisem, rozhodnutím zřizovatele,
zřizovací listinou či jiným způsobem – doloží pouze právnické osoby, které jsou
příspěvkovými organizacemi – pouze u dotačního titulu 2,
d) prostá kopie platného registračního listu VKM Českého svazu včelařů, z.s. –
pouze u dotačního titulu 2,
e) přehledný popis akce a rozpočet,
f) NEPOVINNÁ PŘÍLOHA: souhlas vlastníka pozemku – obce s výsadbou
včelařsky významných rostlin (pokud je výsadba uznatelným výdajem akce a je
prováděna na pozemku nebo pozemcích obce – lze doložit až před podpisem
smlouvy) - pouze u dotačního titulu 3.
9.3. Žadatel může podat v rámci:
a) dotačního titulu 2 jen jednu žádost o dotaci na jeden VKM a jedno IČ,
b) dotačního titulu 3 jen jednu žádost o dotaci,
c) dotačního titulu 4 jen jednu žádost o dotaci.
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9.4. Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15.02.2021 8:00h do 01.03.2021
do 17:00h. Rozhodující pro doručení žádosti o dotaci je okamžik převzetí tištěného
provedení žádosti o dotaci vyhlašovatelem (nikoli předání k poštovnímu doručení)
nebo doručení originálu žádosti o dotaci vyhlašovateli jiným způsobem přípustným
podle zvláštních právních předpisů (doručení prostřednictvím datové schránky).
9.5. Žádosti o dotace, které nesplňují podmínky tohoto dotačního programu nebo nebudou
vyhlašovateli dotačního programu doručeny řádně (předepsaným způsobem) a včas,
předloží administrátor Radě nebo Zastupitelstvu Jihomoravského kraje s doporučením,
aby poskytnutí dotace nebylo schváleno vč. odůvodnění, ve formě materiálu
předkládaného Radě nebo Zastupitelstvu Jihomoravského kraje.
9.6. Předložené žádosti o dotace (včetně vyřazených žádostí o dotace) se zakládají
u vyhlašovatele, žadatelům se nevracejí.
9.7. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyžádat si doplnění předložené žádosti o dotaci. Tuto
činnost zajišťuje administrátor.
10. Kritéria hodnocení žádostí o dotace
10.1. Žádosti o dotace v dotačních titulech 2, 3 budou posuzovány a hodnoceny dle
následujících kritérií:
a) reálnost a průhlednost rozpočtu,
b) kvalita a úplnost zpracované žádosti,
c) udržitelnost.
10.2. Žádosti o dotace v dotačním titulu 4 budou hodnoceny dle čl. 7.6. těchto Pravidel
programu bez možnosti krácení.
11. Administrace žádostí o dotace a následné postupy
11.1. Administrátor shromáždí přijaté žádosti o dotace, posoudí jejich formální náležitosti a
jejich soulad s podmínkami dotačního programu a provede jejich hodnocení podle
kritérií uvedených v tomto dotačním programu.
11.2. 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.
11.3. Hodnoceny budou pouze úplné žádosti o dotace se všemi povinnými přílohami.
11.4. Přijaté žádosti o dotace budou v dotačním titulu 4 seřazeny dle dosaženého bodového
zisku. Dotace se udělí v plné výši až do vyčerpání celkových alokovaných prostředků.
V případě shody v počtu obdržených bodů na hranici pro přidělení dotace rozhodne o
pořadí žádostí o dotace Řídící orgán.
V případě nedočerpání prostředků v některém z dotačních titulů budou finance
přesunuty ve prospěch dotačních titulů v pořadí: 4, 3, 2.
11.5. Krácení dotace - přesáhne-li v dotačních titulech 2 – 3 součet požadované výše
podpory u všech úplných a včas doručených žádostí o dotace splňujících podmínky
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dotačního programu celkovou částku určenou na tento dotační titul, bude stanovena
výše podpory jednotlivým žadatelům podle vzorce:
x = (A / S) * d, kde
Ssuma požadované výše podpory u všech úplných a včas doručených
žádostí o dotace splňujících podmínky dotačního programu na dotační
titul
Acelková výše podpory na dotační titul
dvýše podpory, kterou žadatel uvedl ve své žádosti,
pokud Řídící orgán nerozhodne jinak.
Konkrétní výše podpory pro žadatele bude rovna hodnotě zaokrouhlené na celé
stokoruny směrem dolů, maximálně však do výše uvedené v žádosti o dotaci a
v souladu s těmito pravidly dotačního programu.

11.6. Na základě výsledků hodnocení administrátor připraví podklady k projednání Řídícímu
orgánu.
11.7. O poskytnutí, resp. neposkytnutí dotace a její výši rozhodne Rada nebo Zastupitelstvo
Jihomoravského kraje. Rozhodnutí o konkrétní výši dotace, resp. rozhodnutí o
nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace je v plné kompetenci Rady nebo Zastupitelstva
Jihomoravského kraje.
11.8. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
11.9. O žádosti bude rozhodnuto v termínu do 30.06.2021.
12.10. Oznámení o poskytnutí dotace bude zveřejněno elektronicky na dotačním portále
JMK nejpozději do 30 dnů po rozhodnutí Řídícího orgánu.

12. Ostatní ustanovení
12.1. Poskytnutá dotace nesmí být v průběhu realizace převedena na jiného nositele akce.
12.2. Jihomoravský kraj žadatelům nehradí náklady spojené s vypracováním a podáním
žádostí o dotace.
13. Přílohy dotačního programu:
vzor formuláře žádosti pro DT2, DT3, DT4
vzory smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro DT2, DT3
a DT4
vzor rozpočtu pro DT2, DT3, DT4
Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:
Tento dotační program byl schválen na 7. schůzi Rady Jihomoravského kraje dne 13.01.2021
usnesením č. 381/21/R7 a změněn na 15. schůzi Rady Jihomoravského kraje dne 24.03.2021
usnesením č. 915/21/R15.
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