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Registrační číslo požadavku*
Křemencova 8

Požadavek na poskytnutí dotace
na opatření technická pomoc

115 24 Praha 1
tel: +420 224 932 423

Český svaz včelařů

e-mail: dotace@vcelarstvi.cz

Podle nařízení Komise (ES) č. 917/2004 a nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění.
Razítko místa příjmu požadavku*:

1. Údaje o žadateli
2. FO PO

1. Název firmy vč. právní formy:

3. Příjmení chovatele:

4. Jméno chovatele:

6. Identifikační číslo:

5. Rodné číslo:

7. Daňové identifikační číslo (je-li přiděleno):

7.a. Jsem plátcem DPH:

8. Předmět podnikání:

7.b. Uplatním na předmět dotace odpočet DPH:

ANO/NE

8.a. Jsem členem ČSV:

ANO/NE

ANO/NE

8.b. Jsem členem jiného včelařského sdružení:
Název sdružení

ANO/NE
9. Adresa sídla/trv. pobytu fyzické osoby - Ulice:

10. Číslo popisné:

13. Část obce, městská část:

14. Kraj (dle NUTS-3):

16. Telefon:

17. Fax:

15. PSČ:

19.b. Počet včelstev k datu podání požadavku:

(je-li odlišná od adresy sídla nebo trv. pobytu fyzické osoby)

20. Adresa - Ulice:

21. Číslo popisné:

24. Část obce, městská část:

25. Kraj (dle NUTS-3):

3.Místo podnikání

12. Obec:

18. E-mail:

19.a. Registrační číslo chovatele:

2. Adresa pro doručování

11. Číslo orientační:

22. Číslo orientační:

23. Obec:

26. PSČ:

(je-li odlišná od adresy sídla nebo trv. pobytu fyzické osoby)

27. Adresa - Ulice:

28. Číslo popisné:

31. Část obce, městská část:

32. Kraj (dle NUTS-3):

29. Číslo orientační:

30. Obec:

33. PSČ:

4. Bankovní spojení žadatele
34. Název banky:

ČSV3111001.01

35. Číslo účtu:

36. Kód banky:

37. Specifický symbol:

1)
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Požadavek na poskytnutí dotace
na opatření technická pomoc

115 24 Praha 1
tel: +420 224 932 423

Český svaz včelařů

e-mail: dotace@vcelarstvi.cz

5. Statutární zástupci právnické osoby2)
38. Příjmení:

39. Jméno:

40. Rodné číslo:

člen ČSV - ANO/NE

/
/
/

Vzdělávací akce, na jejichž konání požaduji dotaci:
6. Pořádání praktických kurzů pro chovatele včel

3)

bez ohledu na jejich členství v občanském sdružení podle § 3 odst. 1 (dále jen "chovatel včel"),
zaměřených na tematiku uvedenou v části A přílohy č. 1 nařízení vlády 197/2005 Sb., v platném
znění (dále jen "NV"). Dotace na jednotlivý praktický kurz činí 6 000 Kč:
na

praktických kurzů požaduji

Kč

7. Pořádání seminářů pro funkcionáře organizačních jednotek žadatele,
zaměřených na tematiku uvedenou v části B přílohy č. 1 NV. Dotace na jedodenní seminář činí
6 000 Kč, dotace na nejméně dvoudenní seminář činí 12 000 Kč:
na

jednodenních seminářů požaduji

Kč

na

dvou a vícedenních seminářů požaduji

Kč

8. Pořádání přednášek pro chovatele včel,

4)

zaměřených na tematiku uvedenou v části C přílohy č. 1 NV. Dotace na jednotlivou přednášku
činí 3 000 Kč:
na

přednášek pro chovatele požaduji

Kč

9. Vedení včelařských kroužků pro děti a mládež,
zaměřených na tematiku uvedenou v části C přílohy č. 1 NV. Dotace na vedení jednotlivého
včelařského kroužku činí 15 000 Kč za kalendářní rok:
na vedení

včelařských kroužků požaduji

Kč

Na vzdělávací akce podle bodu 6, 7, 8 a 9 požaduji celkovou dotaci
Kč
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Požadavek na poskytnutí dotace
na opatření technická pomoc
Český svaz včelařů

115 24 Praha 1
tel: +420 224 932 423
e-mail: dotace@vcelarstvi.cz

10. Druh a hodnota nového zařízení uvedeného v části A přílohy č. 2 NV,
na které požaduji dotaci:
Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu
odstředivé síly – medomet)

Kč

Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci medu a jeho
úpravu do pastovité konzistence)

Kč

Odvíčkovací zařízení (stroj na odstranění voskových víček z medných plástů)

Kč

Dekantační nádoba (nádoba sloužící k hrubému čistění vytočeného medu)
a nádoba určená k cezení medu

Kč

Čerpadlo (přístroj určený na přečerpávání tekutého medu)

Kč

Tepelná komora (zařízení s regulovanou teplotou sloužící ke zkapalnění medu)

Kč

Nádoba umožňující míchání, popřípadě temperaci medu před plněním

Kč

Plnička medu (zařízení sloužící k plnění medu do obalů)

Kč

Zařízení pro chlazené sklady (technologické vybavení prostoru s regulovanou teplotou
a vlhkostí sloužící pro skladování medu a plástů)

Kč

Nádoby na med (konve, sudy)

Kč

Refraktometr

Kč

Zařízení pro získávání vosku (tavidla, vařáky na vosk, lis na mezistěny)

Kč

Zařízení pro získávání pylu

Kč

Pomůcky sloužící k diagnostice varroázy (varroadna, monitorovací podložky)

Kč

Jednoúčelový mechanický ometač

Kč

Úlová váha s plošinou do 650 x 650 mm a váživostí do 200 kg

Kč

Celková hodnota pořízeného zařízení

Kč

11. Pořízení nových nástavkových úlů
pro chovatele včel evidovaného v ústřední evidenci vedené u ČMSCH, a.s., nejdříve
v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku podání požadavku
dle § 4 odst. 1 písm. f) NV.

Rok první registrace v ústřední evidenci ČMSCH, a.s.
Ppočet úlů, na které požaduji dotaci (max. 4 úly)
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Požadavek na poskytnutí dotace
na opatření technická pomoc
Český svaz včelařů

115 24 Praha 1
tel: +420 224 932 423
e-mail: dotace@vcelarstvi.cz

12. Povinné přílohy
12.a. při podání požadavku: kopie živnostenského oprávnění na příslušnou vzdělávací činnost
12.b. při předložení dokladů:
– originální účetní doklady pro podpory podle bodů 6, 7, 8, 9, 10 a 11
– soupiska účetních dokladů
– fotodokumentace k zařízení, jehož pořizovací cena za jeden kus je vyšší než 40 000 Kč

13. Čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že:
všechny informace uvedené v požadavku a jeho přílohách jsou pravdivé, a že jsem si vědom/a své trestní odpovědnosti v
případě úmyslného uvedení nepravdivých údajů;
jsem si vědom/a své povinnosti informovat neprodleně příslušný orgán o všech změnách týkajících se údajů uvedených v
požadavku;
budu uchovávat všechny doklady prokazující poskytnutí a užití dotace po dobu minimálně 10 let;
jsem se seznámil/a s podmínkami poskytnutí dotace, kterou požaduji;
umožním vstup kontrolou pověřeným osobám a dalším subjektům oprávněným provádět kontrolu do svých objektů a na
pozemky a budu nápomocen/a při provádění těchto kontrol;
jsem neobdržel/a v tomto roce na činnost, případně účel, na který je dotace požadována, dotaci ze státního rozpočtu,
dotaci ze státního fondu nebo dotaci z územněsprávního celku;
zavazuji se dodržovat podmínky dotace, kterou požaduji. Dále se zavazuji, že zařízení, na které požaduji dotaci, budu
držet a provozovat nejméně po dobu 5 let;
zavazuji se neprodleně dotaci nebo část dotace vrátit v případě porušení dotačních podmínek a to na výzvu žadatele,
zároveň se zavazuji nahradit škodu, která žadateli vznikne v souvislosti s pozdním vrácením dotace (sankční úrok);
jsem si vědom/a práv, které nám poskytuje zákon č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů a směrnice 95/46/ES, v platném znění;
jako fyzická osoba souhlasím s nakládáním s mými osobními údaji uvedenými v požadavku o dotaci dle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle směrnice 95/46/ES, v platném znění;
jsem si vědom/a, že údaje z tohoto požadavku a z rozhodnutí vydaných na základě tohoto požadavku budou zveřejněny
v souladu s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a mohou být zpracovávány subjekty
Unie a České republiky příslušnými v oblasti auditu a kontroly za účelem ochrany finančních zájmů Unie;
jako fyzická osoba souhlasím s nakládáním s mými osobními údaji uvedenými v požadavku o dotaci dle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle směrnice 95/46/ES,
v platném znění;
jsem si vědom/a svých práv, která mi poskytuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů a směrnice 95/46/ES, v platném znění;

* žadatel nevyplňuje

43. Razítko a podpis oprávněné osoby:

1) žadatel zaškrtne: FO – fyzická osoba nebo PO – právnická osoba
2) v případě ZO a OO ČSV se uvedou osoby zapsané v registračním listě
3) nejvýše na 2 praktické kurzy vedené přednášejícím v jednom dni
4) nejvýše na 2 přednášky vedené přednášejícím v jednom dni
41. Místo vyhotovení:
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42. Datum (den, měsíc, rok):

