Příloha k žádosti dotačního programu 1.D.
Podpora včelařství - (žádost včelaře)
B/ JE-LI ŽADATELEM O POSKYTNUTÍ DOTACE PRÁVNICKÁ OSOBA
hobby včelař

včelař, který chová 150 a více včelstev (profesionální včelař)

včelař – právnická osoba podnikající ve včelařství (nutno uvést IČ)
1. Základní údaje Registrační číslo chovatele: …………………..
Obchodní firma nebo název: .......................................................................................................………...
Identifikační číslo.......................................................DIČ.........................................................................
Sídlo: ...........................................................................................................................................………...
PSČ: ..................................................Telefon: ........................................................e-mail. …………………………....
žádám o výplatu dotace v hotovosti
žádám o výplatu dotace na bankovní účet

Registrační číslo
stanoviště

Parcelní
číslo

Bankovní spojení žadatele (neuvádějte při výplatě
v hotovosti):……………………………………….
ZO místně příslušná

Katastrální
území

Celkový
počet
včelstev

Počet
včelstev
k dotaci

* v případě, že se údaje nevejdou do tabulky, odevzdejte tyto informace na samostatné příloze
Celkový počet včelstev, která splňují podmínky poskytnutí dotace, zazimovaných k 1. září 2019
……………………..

x

sazba dotace do 180 Kč = požadavek na dotaci celkem .........................…………….Kč

2. Čestné prohlášení žadatele tvořící nedílnou součást žádosti o poskytnutí dotace na zazimovaná včelstva:
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti jsou úplné a pravdivé, že jsem neobdržel v příslušném roce na činnost nebo na předmět,
pro který je požadována dotace, úvěr s podporou PGRLF nebo dotaci či finanční příspěvek z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu,
státních fondů, fondů EU nebo dotaci z rozpočtu územního samosprávného celku.
Jsem si vědom právních následků, které v důsledku nepravdivých a neúplných informací mohou nastat. Jsem si vědom, že v případě
uvedení nesprávných nebo neúplných údajů nebo v případě jejich neuvedení, nemusí být dotace poskytnuta.
Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem se podrobně seznámil se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok
2019 a že na vyžádání umožním ověření pravdivosti uvedených údajů určenému zástupci organizačních složek ČSV, z. s.
Prohlašuji, že nejsem subjektem, se kterým bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, případně není v likvidaci. Dále v případě, že
žadatelem je společnost s omezeným ručením vlastníků nebo společnost, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky
společnosti prohlašuji, že nedošlo ke ztrátě více než poloviny zapsaného kapitálu nebo ke ztrátě více než jedné čtvrtiny tohoto
kapitálu za posledních 12 měsíců. Prohlašuji, že nejsem podnikem v obtížích ve smyslu článku 2 odst. 14 nařízení Komise (EU)
č. 702/2014 1), resp. článku 2 odst. 18 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 2), resp. bodu (35) odst. 15 pokynů Evropské unie ke
státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 3).Prohlašuji, že vůči
mně není v současné době vystaven inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora prohlášena
za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem EU.
3. Přílohy: počet přiložených potvrzení o umístění včelstev v obvodu jiných ZO ČSV, z. s.: ……………………..listů
Místo a datum: ........................................................................................................................................…………

1

(otočit)

) Úř. věst. L 193, 1.7.2014, s. 1.

2 ) Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1.
3 ) Úř. věst. C 204, 1.7.2014, s. 1.

1

Jméno (popř. jména) a příjmení statutárního orgánu žadatele: ..............................................................…………
….............................................................................................................................................................…………
Podpis(y) statutárního(ích) orgánu(ů) žadatele: …..................................................................................…………
Otisk razítka žadatele (dle výpisu z OR): ..................................................................................................………..

●
●
●
●

Tuto přílohu předejte do 16. září 2019 včetně (případně zašlete poštou s datem poštovního razítka do uvedeného
termínu) základní organizaci Českého svazu včelařů, z. s., ve které jste členem.
Chovatel, který není členem ČSV, z. s. předá do 16. září 2019 tuto přílohu základní organizaci Českého svazu včelařů,
z. s., na jejímž území má umístěna včelstva.

žadatel, který není členem ČSV, z.s. a má včelstva umístěna jen na území, kde nevyvíjí činnost základní
organizace svazu, podává žádost na sekretariát ČSV, Křemencova 8, Praha 1 do 16. září 2019.
Včelař, který chová 150 a více včelstev odevzdá tuto „Přílohu k žádosti“ 2 x originál. ZO ČSV 1 x pošle společně se
samostatným „Jmenným seznamem profesionálních včelařů žádajících o dotaci 1.D. v roce 2019“ na sekretariát ČSV.
Druhý originál si ZO uschová pro případnou kontrolu.

PODKLADY
Pro „Statistický výkaz o včelařství v ČR v roce 2019“

(PRÁVNICKÁ OSOBA)
Obchodní název: ...........................................................................................
Identifikační číslo: …………………………………………………………………..
Sídlo: .............................................................................................................
PSČ a doručovací pošta: …………………………………………………………..
1. Produkce v roce 2019
Med

Celkem
………………..

Vosk

…………………

Vychováno včelích matek

…………………

Prodáno zpracovatelům
………………..
………………..

2. Přísuny včelstev v roce 2019 a kočovné zařízení
Přisunuto

Celkem přisunuto včelstev*)

K plodinám

………….………….

Do lesů

………….………….

Celkem

………….………….

Kočovných vozů

………….………….

Kočovných přívěsů

………….………….

_____________
*) Uveďte celkový počet přísunů včelstva.
Například 20 včelstev přisunutých dvakrát k plodinám = 40 přísunů.
UPOZORNĚNÍ:
Údaje o jednotlivých chovatelích včel zůstávají uloženy v ZO ČSV, z. s.ZO ČSV, z. s., zpracuje v programu
CIS a prostřednictvím příslušné OO ČSV, z. s. bude sekretariát RV ČSV zpracovávat statistické podklady pro celou
ČR.
Podpis případně razítko firmy …………………………..............
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