Program 8.3 Podpora včelařství
Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci
Číslo a název oblasti podpory: 8. Životní prostředí a zemědělství
Číslo a název programu: 8.3 Podpora včelařství

Důvody podpory stanoveného
účelu

● Podpora začínajících včelařů
● Rozšíření a zkvalitnění chovu stávajících včelařů
● Prevence nemocí včel pořízením nových úlů
Zlepšení opylovací služby včelstev na kulturních i planě
rostoucích rostlinách

Správce programu

Odbor životního prostředí a zemědělství

Kontaktní osoby programu

Ing. Tomáš Komrzý

Účel podpory

(e-mail: tomas.komrzy@kraj-lbc.cz, tel: 485 226 353, 739 541 552)

Odkaz na webové stránky oblasti
podpory / programu

http://dotace.kraj-lbc.cz/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/

Lhůta pro podání žádosti
Celkový předpokládaný finanční
objem určený pro toto vyhlášení
programu

18. září 2017 - 13. říjen 2017, do 15.00 hod.
1.000.000 Kč

Výše dotace a způsobilost výdajů programu
Minimální výše dotace (v Kč)

7.500 Kč

Maximální výše dotace (v Kč)

40.000 Kč

Maximální výše dotace kraje
ze způsobilých výdajů (v %)

Dotace bude poskytnuta až do výše 70 % z celkových
způsobilých výdajů projektu, avšak maximálně 40.000 Kč.

Maximální počet žádostí, které
může podat jeden žadatel

1

Způsobilé výdaje

Náklady související s vlastní realizací projektu.
Dotace budou poskytovány především na následující položky: Úly,
včelstva, včelí matky, ochranné včelařské pomůcky, včelařské vybavení
(s výjimkou vybavení na zpracování medu a vosku), opravy,
rekonstrukce a výstavby včelínů.
Položky podporované na základě Nařízení vlády č. 373/2010 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, budou s výjimkou nástavkových úlů
podporovány pouze výjimečně na základě objektivních důvodů (např.
velmi nízké zavčelení oblasti, nákazová situace).

Nezpůsobilé výdaje



Vybavení na zpracování medu a vosku, voskové mezistěny,
cukr.
Již používané úly a včelařské vybavení, které mohou být zdrojem
nákazy.
Úhrada nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění
mimořádných veterinárních opatření a je na ně možné čerpat
náhradu od státu.
DPH, o jejíž vrácení má příjemce právo zpětně žádat.
Náklady, u kterých nelze prokázat přímý vztah k realizaci projektu.







Správce programu, resp. podprogramu je oprávněn v rámci hodnocení administrativního souladu s výzvou ponížit
celkové výdaje uvedené v žádosti o dotaci o případné nezpůsobilé výdaje.

Žádosti mohou být hodnotícím orgánem kráceny o položky (popř. části položek), které nejsou nezbytné pro
realizaci projektu a jejichž dopad na plnění důvodu podpory je méně významný.
Poměr výše požadované dotace a ostatních zdrojů žadatele bude u upraveného rozpočtu zachován.

Ostatní podmínky programu
A.

Okruh způsobilých
žadatelů:

fyzické osoby nepodnikající, fyzické osoby podnikající - OSVČ, právnické osoby NNO (zapsané spolky, o.p.s., aj.), obce, příspěvkové organizace (vyjma
příspěvkových organizací Libereckého kraje), obchodní korporace, aj.





Realizace projektu pouze na území Libereckého kraje.
Žadatel nesmí využít na realizaci projektu více dotačních zdrojů Liberec. kraje.
Podpora ekologické výchovy (program 8.1) a podpora činnosti včelařských
kroužků (program 8.4) není účelem podpory programu 8.3.
Na základě Nařízení komise (ES) č. 1408/2013 zveřejněného dne 24. prosince
2013 bude dotace poskytnuta v režimu de minimis (celková výše podpory de
minimis poskytnutá jednomu subjektu nesmí v kterémkoliv tříletém
rozpočtovém období přesáhnout částku 15.000 EUR). Dotace bude poskytnuta
za splnění podmínek pravidla de minimis.

B.

Omezení podpory:

C.

Forma podpory:

účelová neinvestiční i investiční dotace (transfer)

D.

Termín realizace
aktivit:

Od 1. ledna 2017 do 30. září 2018
poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena do
13. října 2017, 15.00 hod. (nejpozdější termín doručení na podatelnu) dvěma
Žádost o

E.

F.

Způsob, termín
a místo podání
žádosti:

Povinné přílohy
k žádosti:

způsoby:
1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoliv emailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře
žádosti.
a zároveň
2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:
a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s
elektronickým podpisem statutárního zástupce)
nebo
b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu
642/2a, 461 80 Liberec 2
nebo
c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě,
podepsané a orazítkované) v časech:
pondělí
7:00 - 17:00
úterý
7:00 - 16:00
středa
7:00 - 17:00
čtvrtek
7:00 - 16:00
pátek
7:00 - 15:00
Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.
Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Povinné přílohy formuláře žádosti (pouze písemně):
 Textová část popisu projektu (věcný popis projektu včetně již
realizovaných aktivit a případných vazeb na další aktivity v území,
výstupy řešení, podrobný položkový rozpočet, informace o době
vlastního včelaření (zejména situace v období let 2016-17),
předpokládaný časový harmonogram realizace)
 Čestné prohlášení žadatele (na předepsaném formuláři)

 Čestné prohlášení žadatele k podpoře v režimu de minimis (na
předepsaném formuláři).
 Kopie Záznamu o léčení včelstev minimálně za období let 2016-17
potvrzená příslušnou základní organizací Českého svazu včelařů nebo
Státní veterinární správou (vyjma zcela začínajících včelařů a včelařů,
kteří v období 2016-17 neměli včelstva - informace bude uvedena
v Textové části popisu projektu).
 Prohlášení o metodickém vedení zkušeným včelařem, jehož jméno
bude uvedeno (pouze u zcela začínajících včelařů).
 Kopie dokladu o zřízení bankovního účtu
(u příspěvkových organizací nezřízených krajem také doklad či
prohlášení o zřízení bankovního účtu zřizovatele)
 Případné další doklady vyžádané správcem programu
Základní hodnotící kritéria
● Význam projektu z hlediska dopadu na území (10% váha kritéria):
a) projekt regionálního (celokrajského) významu
15 bodů
b) projekt nadregionálního významu
10 bodů
c) projekt mikroregionálního významu
5 bodů
d) projekt místního významu
0 bodů
 Vazba projektu na další aktivity v území (5% váha kritéria):
a) projekt přímo navazuje na právě realizovaný či v posledních
b)
dvou letech zrealizovaný projekt či aktivitu
b) projekt přímo nenavazuje na žádný právě realizovaný či
v posledních dvou letech zrealizovaný projekt či aktivitu,
ale žadatel plánuje další aktivity v území
h) jedná se o izolovaný projekt bez dalších vazeb

G.

Kritéria pro
hodnocení, bodová
škála kritérií,
případně váhy
kritérií:

H.

5 bodů
0 bodů

 Výše spolufinancování projektu ze strany kraje (25% váha kritéria):
a) do 30% včetně z celkových způsobilých výdajů projektu
15 bodů
b) více jak 30% - 50% včetně z celk. způsobilých výdajů projektu
7 bodů
c) více jak 50% - 70% včetně z celk. způsobilých výdajů projektu
0 bodů
Specifická hodnotící kritéria
● Úroveň projektu (40% váha kritéria):
a) vysoká
b) nadprůměrná
c) průměrná až podprůměrná
d) nedostatečná

11-15 bodů
6-10 bodů
1-5 bodů
0 bodů

● Hospodárnost projektu (20% váha kritéria):
a) vysoká
b) velmi dobrá
c) průměrná až podprůměrná
d) projekt je nehospodárný

11-15 bodů
6-10 bodů
1-5 bodů
0 bodů

Konzultace žádostí
Lhůty pro
rozhodnutí o
žádosti:

10 bodů

Příjem žádostí
Kontrola
administrativního
souladu žádostí

Odbor životního prostředí a
zemědělství,
Ing. Tomáš Komrzý
(tomas.komrzy@kraj-lbc.cz,
485 226 353, 739 541 552)
Odbor životního prostředí a
zemědělství,
Ing. Tomáš Komrzý
(tomas.komrzy@kraj-lbc.cz,
485 226 353, 739 541 552)

Odbor životního prostředí a
zemědělství

Do 12. října 2017

Od 18. září 2017
do 13. října 2017,
15.00 hod.
říjen 2017

Hodnotící komise Výboru
zemědělství a životního
prostředí Zastupitelstva LK

listopad - prosinec 2017

Projednání návrhu

Rada Libereckého kraje

leden 2018

Schválení návrhu

Zastupitelstvo
Libereckého kraje

leden 2018

Hodnocení a návrh
na přidělení podpory

I..

Oznámení o
schválení
/neschválení
podpory:

J.

Právní forma:

písemně do 15 dnů po ověření usnesení zastupitelstva kraje
a na www.kraj-lbc.cz/dotacni_fond_LK
smlouva o poskytnutí účelové dotace z DF LK


K.

Způsob
financování:




L.

M.

Úhrada prokázaných uznatelných nákladů v souladu s termínem
realizace projektu uvedeným ve smlouvě (za způsobilé výdaje projektu
se považují i výdaje, které vzniknou před uzavřením smlouvy, nejdříve
však od 1. ledna 2017 do 30. září 2018).
Možnost 75 % zálohy, zbylá část po schválení závěrečného vyúčtování
a závěrečné zprávy.
Dotace může být poskytnuta až po uzavření příslušné smlouvy.

Podmínky
vyúčtování:

Projekt nebo jeho finanční etapa musí být vyúčtovány do 50 kalendářních
dnů po ukončení realizace projektu v souladu s podmínkami
uvedenými v uzavřené smlouvě.

Ostatní:

V případě získání dotace na výměnu starých nevyhovujících úlů za
nové, bude příjemce dotace povinen na základě uzavřené smlouvy o
poskytnutí účelové dotace staré úly komisionálně zlikvidovat. Za staré
úly jsou považovány úly nerozebíratelné, s nízkým podmetem, který
neumožňuje řádný odběr měli, tedy úly s nízkou efektivitou léčení.
Závěrečné hodnocení účinnosti poskytnuté podpory bude předloženo
formou závěrečné zprávy v souladu s podmínkami smlouvy a současně se
závěrečným vyúčtováním.
Na poskytnutí dotace z programu Dotačního fondu LK není právní nárok a
poskytnutí dotace z programu nezakládá nárok na poskytnutí dotace z
programu v obdobích následujících.
Neúplné žádosti (chybějící povinné přílohy a elektronická forma) a
žádosti dodané po termínu uzávěrky budou z dalšího hodnocení
vyřazeny.
V případě poskytnutí dotace je žadatel povinen postupovat podle Zásad pro
poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje, Statutu
Dotačního fondu Libereckého kraje, příslušného Vyhlášení programu
k předkládání žádostí o dotaci a příslušné smlouvy o poskytnutí účelové
dotace.
Kompletní informace o podmínkách poskytnutí finančních prostředků
z Dotačního fondu Libereckého kraje naleznete na webových stránkách
Libereckého kraje - www.kraj-lbc.cz/dotacni_fond_LK.
Nedílnou součástí vyhlášeného programu je Hodnotící formulář
(příloha č. 1), vzor Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu LK na rok
2017 (příloha č. 2) a Vzor veřejnoprávní smlouvy (příloha č. 3).

Příloha programu č. 1 - Hodnotící formulář
Pozn. část hodnocení I – II provádí správce oblasti podpory,
část III - provádějí příslušné komise, výbory popř. jiné orgány v návaznosti na konkrétní podmínky oblasti
podpory

I. Identifikační údaje
Číslo a název oblasti podpory
Číslo a název programu
Název projektu
Žadatel
Požadovaná výše dotace
(% z celkového rozpočtu projektu)

8. Životní prostředí a zemědělství
8.3 Podpora včelařství

………………..… Kč

(………%)

II. Administrativní soulad
ano

ne

žádost je zpracována na předepsaném formuláři, je úplná a v souladu s účelem a
podmínkami vyhlášeného programu
požadovaná dotace je v limitu minimální a maximální přípustné výše dotace
žádost byla podána v termínu pro předkládání žádostí
žádost obsahuje všechny požadované přílohy
Projekt je v souladu s administrativními podmínkami a je způsobilý pro další
hodnocení.
V případě, že projekt není způsobilý pro další hodnocení, uveďte důvody (chybějící povinné přílohy apod.)

hodnocení provedl(a)……………………. dne …………….…… podpis……………………..

III. Hodnocení žádosti
1. Závazná kritéria (váha 40%)
Předmět hodnocení

počet
bodů

váha
kritéria

a) význam projektu z hlediska dopadu na území
b) vazba projektu na další aktivity v území
c) výše spolufinancování projektu ze strany kraje
Celkové hodnocení míry naplnění závazných kritérií
(bodový součet)

konečný
počet bodů

10%
5%
25%

Komentář:

2. Specifická kritéria (váha 60%)
Předmět hodnocení

počet
bodů

váha
kritéria

a) úroveň projektu
b) hospodárnost projektu
Celkové hodnocení míry naplnění specifických
kritérií (bodový součet)

konečný
počet bodů

40%
20%

Komentář:

Celkové hodnocení projektu:
(Zakroužkujte platnou variantu a v případě a) vyplňte návrh výše dotace
Doporučení:
a) Projekt je doporučen k poskytnutí dotace, a to ve výši ………………………… Kč
b) Projekt není doporučen k poskytnutí dotace.

hodnocení provedl(a)…………………… dne…………………… podpis…………………

