Podpora včelařství v JMK 2019
Seminář k dotačnímu programu

Brno

08.02.2019

Dotační program – kde ho najít
• Web – Jihomoravský kraj – Granty a dotace
nebo
• Dotační portál (http://dotace.kr-jihomoravsky.cz)
• Dotační oblasti: Venkov a zemědělství
• Podpora včelařství v JMK 2019
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Základní informace
Dotační program podpora včelařství v JMK 2019

Dotační tituly (DT)

Žadatelé
Celková částka
pro DT

Min. a max. dotace
Minimum
spoluúčasti žadatele

DT1
Podpora
zájmového
včelařství

DT2
Rozvoj
volnočasových
aktivit mládeže

DT3
Podpora výsadby
medonosných
rostlin a dřevin
a zařízení pro
získávání vosku

zájmový včelař

včelařský kroužek

základní a okresní
organizace ČSV

650.000 Kč

300.000 Kč

1.050.000 Kč

5.000 – 10.000 Kč

5.000 – 20.000 Kč

10.000 – 30.000 Kč

50 %

5%

10 %

3

Harmonogram
Podpora včelařství v JMK 2019
Dotační tituly

DT1

DT2 a DT3

Příjem žádostí

14.02.2019 – 01.03.2019

14.02.2019 – 01.03.2019

Přibližné schválení dotací

duben

duben

Přibližné zaslání smlouvy

květen – srpen

červen

01.01.2019 – 30.09.2019

01.01.2019 – 31.12.2019

01.10.2019

31.01.2020

Vznik uznatelných nákladů
(realizace akce)
Termín odevzdání
finančního vypořádání
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Úkoly pro žadatele
1. Promyslet si akci, rozpočet, připravit žádost
2. Vyplnit a elektronicky odeslat žádost, vytisknout žádost, podepsat
a nachystat přílohy
•

u DT2 a DT3 podepsat žádost 2 oprávněnými osobami
(dle způsobu jednání spolku)

3. Žádost s přílohami doručit na Krajský úřad Jihomoravského kraje

4. Stav žádosti lze sledovat na http://dotace.kr-jihomoravsky.cz
5. Po obdržení smlouvy o dotaci podepsat a zaslat zpět na KrÚ JMK
(smlouva k podpisu bude zaslána poštou)
6. Realizovat akci (co nejvíce dodržet plán uvedený v žádosti)
7. Po realizaci akce doručit finanční vypořádání akce
8. Zkontrolovat příjem dotace
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DT1 – Podpora zájmového včelařství
• Výměna úlů – celých úlových sestav
tzn. likvidace starých úlů a nákup nových, likvidace musí být prokázána dokladem
(náklady na likvidaci nelze hradit z dotace)
Uznatelné výdaje:
• Varroa dno, nástavky, mateří mřížka, rámky, krmítko a víko
Neuznatelné výdaje:
• dýmák, ometák, ochranné pomůcky apod.

DT2 – Rozvoj volnočasových aktivit mládeže
• Beze změn

DT3 – Podpora výsadby medonosných rostlin a dřevin a podpora
zařízení pro získávání vosku
• Nově: zařízení pro získávání vosku
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Časté chyby v žádostech
• Chyby v příjmení nebo adrese

• Špatně uvedené číslo účtu nebo název banky (velmi závažná chyba)
• Žadatelé do popisu akce kopírují obecný text popisující dotační titul – buďte konkrétní
• Žadatelé spolupracující mezi sebou při podání žádosti odevzdají úplně stejný popis akce včetně chyb
• Žadatelé v žádosti píší vše velkými písmeny
• Na žádosti chybí podpis žadatele
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Poznámky k přílohám
Prostá kopie dokladu o zřízení běžného účtu
• V případě, že žadatel nemá vlastní účet, dodá kopii dokladu od majitele účtu, na který má být dotace
zaslána včetně čestného prohlášení majitele účtu, že souhlasí se zasláním dotace na uvedený účet.
Prostá kopie potvrzení o registraci v ústřední evidenci Českomoravské společnosti chovatelů, a.s.
• Začínající včelaři mohou doložit po termínu podávání žádosti, nejpozději však při podpisu smlouvy.

8

Žádost o dotaci
• Formulář žádosti na konci PODEPIŠTE!
• Spolu s přílohami formulář doručte v termínu od 14.02.2019 do 01.03.2019 do 14:00 hod. na krajský
úřad:
▪ osobně:
▪ kancelář 330A a 331A nebo na podatelnu
▪ poštou na adresu:
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení rozvoje venkova a zemědělství
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
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Stav vaší žádosti lze sledovat
• Doručení žádosti, správnost podání, schválení lze
sledovat na http://dotace.kr-jihomoravsky.cz

• Zadejte kontrolní součet (kód naleznete na formuláři žádosti)

Vrácení podepsané smlouvy z Vaší strany
• Po doručení smlouvu zkontrolujte, hlavně číslo účtu!
• Doplňte datum a podepište
• Jedno vyhotovení smlouvy doručte na KrÚ JMK (poštou / podatelna / kancelář 330A / 331A)
• Druhé vyhotovení si uschovejte s originály dokladů týkajícími se dotace
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Realizace akce
• Uznatelné výdaje mohou vzniknout
• DT1 v rozmezí 01.01.2019 – 30.09.2019, tzn. uznáme faktury od začátku ledna do konce září
• DT2 a DT3 v rozmezí 01.01.2019 – 31.12.2019
• Vždy zkontrolujte: zdali má doklad razítko, správné datum a podpis dodavatele!
• Doklad zahraničních dodavatelů uznáváme
• Dopravné a balné nejsou uznatelné výdaje!
• Dodržte akci dle popisu v žádosti – odchylky vysvětlete v závěrečné zprávě
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Finanční vypořádání = vyúčtování akce
Doručení vypořádání akce
• DT1 – na KrÚ nejpozději do 01.10.2019 (dotace bude vyplacena po předložení a kontrole vypořádání)
• DT2 a DT3 – po ukončení akce, nejpozději do 31.01.2020
Obsah finančního vypořádání akce:
I. Formulář Finanční vypořádání dotace
II. Závěrečná zpráva
III. Kopie dokladů faktur (musí obsahovat počet jednotek/cena za 1 jednotku)
IV. Kopie dokladů o zaplacení (pokladní lístek, výpis z účtu)
V. Fotodokumentace
- podrobnější informace k vypořádání na dotačním portálu JMK: Pokyny k finančnímu vypořádání - DPV
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I. Formulář Finanční vypořádání dotace
• Vzor naleznete na www.dotace.kr-jihomoravsky.cz nebo ve
smlouvě (ve smlouvě nevyplňujte, slouží pouze jako vzor!).

II. Závěrečná zpráva
• Závěrečná zpráva je stručný text popisující skutečný průběh realizace a vyhodnocující akci.

• Musí obsahovat: identifikaci příjemce, stručný popis akce, vyhodnocení akce a podpis.
• Stačí stručně a výstižně.
• Pokud jste úplně nedodrželi popis akce z žádosti, vysvětlete důvody.
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III. Kopie dokladů faktur
• Naskenované kopie dokladů (faktura, paragon…) doplněné
o větu „JMK DPV 2019, č. dot. sml. ___________ , v částce ____ Kč “.
• Není nutné označovat všechny doklady – jen ty hrazené z dotace
• Doklady musí obsahovat razítko a podpis dodavatele.
větu na originál dokladu
doplňuje žadatel sám!!

IV. Kopie dokladů o zaplacení
• Kopií dokladu o zaplacení se myslí: výpis z účtu, výdajový lístek, paragon.
• Doklady musí být označeny větou „JMK DPV 2019, č. dot. sml. ___________ , v částce ____ Kč “.
• Není nutné označovat všechny doklady – jen ty hrazené z dotace

V. Fotodokumentace
• Stačí vytisknout na obyčejný papír 1 – 3 fotky.
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Formulář žádost o dotaci

jak vyplňovat

DT1 - formulář

Kde formulář žádosti o dotaci hledat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
Dotační oblasti
Venkov a zemědělství
Program Podpora včelařství v JMK pro rok 2019
Detail programu
Dokumenty ke stažení
Formulář – Žádost o dotaci (zveřejněn bude 14.02.2019)

Problémy s formulářem:
• Zkontrolujte, že máte nainstalovanou nejnovější verzi programu FormFiller
(ke stažení zde: http://www.602.cz/602xml/download_602xml_filler)

• Při vyplňování žádosti je nutné být připojen k internetu
• Nutno vyplňovat pole postupně jak jdou za sebou
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DT1 - formulář

Formulář – strana 1
• vyplňujte postupně!
• povinné jsou růžové políčka

• nepište vše velkými písmy př. DVOŘÁK Dvořák
• číslo účtu zkontrolujte raději 2x
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DT2/DT3 - formulář

Formulář – strana 1
• Novinka – propojení s ARES
• po zvolení dotačního titulu a IČ se automaticky z ARES vyplní
název žadatele, ulice, č. popisné/orientační a PSČ
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DT1 - formulář

Formulář – strana 2
•

stručný popis akce (stačí 2 až 3 řádky)

•

částka dotace je automaticky zaokrouhlována na celé
stokoruny dolů

•

procenta dotace budou zohledněna ve smlouvě
(ve výsledku dostanete maximálně tolik procent, kolik si
zde navrhnete)

•

dotace je vždy neinvestiční
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DT1 - formulář

Formulář – strana 3
• prohlášení důkladně prostudujte
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DT2/DT3 - formulář

Formulář – strana 4 - 6
• Přílohy: čestná prohlášení podpora de minimis
a prohlášení právnické osoby se nyní vyplňují přímo
ve formuláři
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DT1/DT2/DT3 - formulář

Formulář – strana 4
• formulář předejte k odeslání
• vyplněný formulář si uložte (v případě tech. problémů)

• vytiskněte, podepište, doplňte o přílohy
a doručte na Krajský úřad
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Kontakty
• RNDr. Iveta Macurová
541 652 353, macurova.iveta@kr-jihomoravsky.cz
• Ing. Tomáš Grabec
541 652 338, grabec.tomas@kr-jihomoravsky.cz

• Ing. Marek Dvořák
541 652 377, dvorak.marek@kr-jihomoravsky.cz
• Ing. Jaroslav Maier
541 652 314, maier.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz
• Bc. Simona Bočáňová
541 652 356, bocanova.simona@kr-jihomoravsky.cz
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Děkuji za pozornost.

