OZNÁMENÍ
Rada Jihomoravského kraje dne 09.01.2014 na své 42. schůzi usnesením č. 3108/14/R 42
schválila dotační program „Podpora včelařství pro rok 2014“ (dále jen „dotační program“).
V rámci dotačního programu jsou vyhlášeny dva dotační tituly:
- Dotační titul 1 je určen pro fyzické osoby – zájmové včelaře, kteří splňují všechny
podmínky uvedené v dotačním programu. Na tento dotační titul je určena částka
1 600 000,00 Kč. Maximální výše dotace na jednu akci činí 10 000,- Kč. Minimální výše
dotace na jednu akci činí 3 000,- Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních
prostředků je 30 % celkových uznatelných výdajů akce. Dotace bude vyplacena zpětně až
po předložení závěrečné zprávy a finančního vyúčtování dotace a kontrole těchto dokladů
provedené poskytovatelem.
- Dotační titul 2 je určen pro právnické osoby, které provozují nebo nejpozději v den
podání žádosti zahájí provozování včelařského kroužku mládeže, a které splňují všechny
podmínky uvedené v dotačním programu. Na tento dotační titul je určena částka
400 000,00 Kč. Maximální výše dotace na jednu akci činí 25 000,- Kč. Minimální výše
dotace na jednu akci činí 5 000,- Kč. Dotace bude poukázána jednorázově bankovním
převodem na bankovní účet příjemce, resp. na účet příjemcova zřizovatele, nejpozději do
30 dnů ode dne podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
všemi smluvními stranami.
Administrátorem dotačního programu je Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, který také zajišťuje koordinaci programu, realizaci a zveřejnění
dotačního programu. Kontaktní osoby: Ing. Pavel Illek, dveře č. 331A, tel: 541 652 314, email: illek.pavel@kr-jihomoravsky.cz, RNDr. Iveta Macurová, dveře č. 330A, tel:
541 652 353, e-mail: macurova.iveta@kr-jihomoravsky.cz.
Funkci řídícího orgánu plní Rada Jihomoravského kraje nebo Zastupitelstvo Jihomoravského
kraje, a to dle druhu žadatele a dle výše dotace poskytnuté ve stávajícím kalendářním roce
jednomu žadateli. Řídící orgán rozhoduje zejména o přidělení dotace a její výši.
Dotaci lze poskytnout pouze na základě žádosti vyplněné v elektronické aplikaci zveřejněné
na webových stránkách Jihomoravského kraje; vyplněný formulář nutno po vytištění
z aplikace podepsat a následně doručit ve stanovené lhůtě od 17.02.2014 do 28.02.2014 do
12:00 hod. administrátorovi nebo na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje nebo
doručit administrátorovi jiným způsobem přípustným podle zvláštních právních předpisů.
Přílohou žádosti musí být dokumenty uvedené v dotačním programu. Žádosti doručené po
stanovené lhůtě budou vyřazeny.
Úplné znění dotačního programu včetně příloh je zveřejněno na internetových stránkách
Jihomoravského kraje http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/ a je k dispozici také na Odboru
regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

