
Podpora včelařství 

Zlínským krajem

Vizovice, 23.9.2017



• Rok 2016 - Podprogram pro včelaře Zlínský kraj 

nevyhlásil.

• Rok 2017- Program RP08-17 Podpora včelařství 

ve Zlínském kraji

• Mohli požádat začínající i stávající zájmoví včelaři

CELKOVÁ ČÁSTKA VYČLENĚNÁ NA REALIZACI

PROGRAMU:  

PŮVODNĚ 1 000 000 KČ

ZVÝŠENA NA 1 500 000 KČ



Podporované aktivity Programu:

Nákup základního vybavení (povinné) – 3 až 6 ks 

nástavkových úlů s varroa dnem, rámkové přířezy 

nebo rámky. 

Nákup doporučeného vybavení – včelařský kuřák, 

rojáček, rozpěrák, včelařský drátek.



Rok RZK 10.4.2017 

Schválení/neschválení žadatelé
2017

Celková částka vyčleněná na 

realizaci Programu (Kč)
1 500 000 Kč

Počet žadatelů 253

Požadovaná výše dotace celkem 

(Kč)
2 335 100 Kč

Počet příjemců 157

Schválená výše dotace celkem (Kč) 1 498 400

% uspokojených žadatelů 62,06 %

Nyní do 29.9.2017 ukončení realizace, předložení Závěrečné zprávy s 

vyúčtováním dotace a fotodokumentací.



• Rok 2017- Program RP08-18 Podpora včelařství 

ve Zlínském kraji.

Zastupitelstvo Zlínského kraje 11. 9. 2017 schválilo 

rámec RP08-18 Podpora včelařství ve Zlínském 

kraji na celkovou částku 1 500 000 Kč, ale již nyní 

je počítáno s částkou 2 000 000 Kč při schvalování 

Programu.

Bude záležet na schválení rozpočtu.



• Dotace 5 000 – 10 000 Kč

• Maximální míra dotace 70%

• Fyzická osoba, zájmový včelař s trvalým 

bydlištěm na území Zlínského kraje, která 

dovršila v době podání žádosti věk 18 let.

• Stanoviště včelstev na území Zlínského kraje.

• Žadatel nečerpal finanční prostředky na nákup 

včelařského vybavení z RP08-17 Podpora 

včelařství ve Zlínském kraji.



Podporované aktivity Programu RP08-18:

Nákup základního vybavení (povinné) – 3 až 6 ks 

nástavkových úlů s varroa dnem, rámkové přířezy 

nebo rámky. 

Nákup doporučeného vybavení – včelařský kuřák, 

rojáček, rozpěrák, včelařský drátek, mezerníky, 

forma na sbíjení rámků, krmítko, mateří mřížka, 

izolátor matek (klícka), ochranné pomůcky 

(včelařský klobouk, blůza, oblek, rukavice).



Včelař stávající – výměna úlů a včelího díla bez změny

stanoviště

Včelař stávající – výměna úlů a včelího díla, rozšiřování

včelstev a vytváření nových stanovišť

Včelař začínající

Bodování:

• Je bodován počet úlů a přířezů, ale je potřeba zvážit, zda žadatel v rámci 

projektu zvládne se zakoupenými úly a přířezy pracovat na stanovišti.

• Budou podporováni více již stávající včelaři, kteří si chtějí úly vyměnit. 

Bodování:

• Absolvování včelařského kurzu nebo přednášky.

• Žádost podána se všemi přílohami bez nutnosti výzvy k doplnění.



Vyplňování žádosti

Vyplnit a podat co nejdříve po spuštění žádostí se všemi 

přílohami.

Zbytečně nepřeceňovat své síly.

Vyplnit do žádosti tolik úlů, s kolika stihnu pracovat.

Zjistit si reálné ceny, za kolik chci nakoupit.

Zbytečně nenavyšovat finanční částky – ty se nebodují.

14286 Kč 70% 10 000



Včelám zdar

Martina Neckařová
Odbor životního prostředí a zemědělství

Oddělení zemědělství, lesního hosp., myslivosti a rybářství

Telefon 577 043 377

e-mail martina.neckarova@kr-zlinsky.cz 


