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VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ PODPORY 

 
pro Podprogram pro začínající včelaře na rok 2015, vyhlášená Zlínským krajem 
(dále jen „Výzva“) 
 
1. Referenční číslo 
PF 08 - 15  
 
2. Typy aktivit, územní vymezení a doba trvání projektu 
(a) Podpora bude sloužit k nákupu základního a doporučeného vybavení pro začínající včelaře: 
     základní vybavení (povinné) – 3 ks nástavkových úlů s varroa dnem 
     doporučené vybavení - včelstvo (min. 3 roje), ochranný oblek, ochranný závoj (nebo kukla),  
     ochranné rukavice, voskové mezistěny (max. 4 kg), kuřák včelařský, rojáček, rozpěrák, včelařský  
     drátek (max. 1 ks) a rámkové přířezy – rámky (max. 100 ks).  
(b) Územní vymezení: projekt musí být realizován na území Zlínského kraje, žadatelem majícím  
     trvalé bydliště na území Zlínského kraje. 
(c) Nejzazší datum pro ukončení realizace projektů v rámci podprogramu je stanoveno na: 

30. 9. 2015 (pro vybrané náhradníky do 30. 11. 2015, budou o této skutečnosti písemně 
informováni počátkem měsíce října). 

 
3. Celková částka pro tuto Výzvu  
500.000,- Kč z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2015 
 
4. Maximální a minimální výše podpory 
(a) Minimální částka podpory na 1 projekt:    5.000,- Kč/ 1 žadatel 
(b) Maximální částka podpory na 1 projekt: 10.000,- Kč/ 1 žadatel                                                                              
     (schválená podpora bude vždy zaokrouhlována na celé stokoruny dolů) 
(c) Maximální část způsobilých výdajů projektu, která může být podpořena z Programového fondu  
     (maximální míra podpory):  85 % 

Procentní vyjádření bude zaokrouhleno matematicky na dvě desetinná místa. 
 
 
KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI 
 
5. Způsobilost žadatele, způsobilost projektu, způsobilost výdajů projektu 
 
5.1 Způsobilost žadatele 
Cílovou skupinou jsou fyzické osoby na území Zlínského kraje – „začínající včelaři“.  
„Začínajícím včelařem“ se pro účely poskytnutí podpory rozumí:  
žadatel dovršil věk 18 let, nežádá v roce 2015 o obdobnou dotaci z jiných veřejných zdrojů, žadatel 
nemá vlastní včelstva a splňuje všechny ostatní podmínky obsažené v dokumentu „Informace pro 
žadatele“.   

5.2. Způsobilost projektu 
Neexistuje žádné omezení týkající se celkových způsobilých výdajů projektu. 

 
5.3. Způsobilost výdajů projektu 
Pro podporovaný projekt mohou být brány v úvahu pouze způsobilé výdaje uvedené v „Informacích 
pro žadatele“. Rozpočet uvedený ve formuláři žádosti musí obsahovat odhad těchto výdajů. 
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6. Podrobné informace 

Podrobné informace o této Výzvě jsou obsaženy v dokumentu “Informace pro žadatele“, který je 
uveřejněn spolu s tímto oznámením na internetových stránkách Zlínského kraje na adrese 
www.kr-zlinsky.cz (v sekci Dotace a granty) nebo si jej můžete vyžádat na adrese a telefonu 
uvedeném níže. 

 
Jakékoli dotazy ohledně této Výzvy je možné zaslat e-mailem (včetně referenčního čísla této 
Výzvy, které je uvedeno v bodě 1) na elektronickou adresu, příp. na telefon: 
martina.neckarova@kr-zlinsky.cz , tel. 577 043 377 
zdenek.florian@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 376.  
 
 
   
7. Termín odevzdání 

Konečný termín pro příjem Žádostí o poskytnutí podpory je dne 2. 3. 2015 v 12:00 hod. V této lhůtě je 

nutné Žádost o poskytnutí podpory včetně přílohy č.1 doručit na adresu uvedenou v Informacích pro 

žadatele. Žádosti o poskytnutí podpory doručené po tomto termínu budou automaticky zamítnuty.  

 
 
8. Předpokládané datum oznámení výsledků výběru nejvhodnějších Žádostí o poskytnutí 
podpory 
Na internetových stránkách Zlínského kraje na adrese www.kr-zlinsky.cz (v sekci Dotace a granty) – 
duben 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 

RNDr. Alan Urc 

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
 

 

 

Vyvěšeno: 30. 1. 2015 

Sejmuto: 2. 3. 2015 
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