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PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Odbor životního prostředí a zemědělství

Výzva k předkládání žádostí o podporu
v roce 2019

Název dotačního programu:

Podpora začínajících včelařů v Pardubickém
kraji pro rok 2019

Vyhlašovatel dotačního programu:

Pardubický kraj

Vyhlášeno usnesením Rady Pardubického kraje č.
R/1511/18 ze dne 12.11.2018
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Název programu:

Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2019

Vymezení okruhu žadatelů o dotaci
Dotační program je určen začínajícím včelařům, fyzickým osobám s trvalým bydlištěm na
území Pardubického kraje. Poskytnuté prostředky řeší problémy začínajících včelařů
s pořízením včelstev a minimálního nutného vybavení k včelaření. Podpora se nevztahuje na
obnovu včelstev zlikvidovaných na pokyn orgánů Státní veterinární správy.
Žadatel musí splňovat tyto podmínky:
• být fyzickou osobou s trvalým bydlištěm na území Pardubického kraje,
• nesmí být podnikatelem v oblasti zemědělství,
• nesmí požádat o finanční prostředky na stejný předmět podpory u jiného zdroje,
• být veden zkušeným včelařem,
• být v době podání žádosti starší 18 let,
• být fyzickou osobou zajímající se o včelařskou činnost,
• být přímo odpovědný za přípravu vlastní činnosti a nepůsobit jako prostředník,
• být schopen provozovat včelařství minimálně po dobu tří let od podpisu smlouvy,
• dodržovat zákonné i podzákonné veterinární právní normy v oblasti chovu včel,
• informovat o svém záměru příslušnou ZO Českého svazu včelařů,
• umístit včelstva na území Pardubického kraje,
• v případě, že s žadatelem byla uzavřena smlouva na poskytnutí finančních prostředků
na obdobný dotační program, neporušil žadatel podmínky smlouvy uzavřené
v předchozích 3 letech
• vyplnit všechny povinné položky v žádosti o dotaci.
Za začínajícího včelaře není považován:
• vlastník včelstev v době podání žádosti o dotaci,
• souběžné včelaření mezi manželi.
Dotační témata pro rok 2019
Dotační prostředky budou poskytovány pouze na n e i n v e s t i č n í akce, konkrétně na
pořízení:
• 3 včelstev prostých včelího moru,
• 3 nových nástavkových úlů se 3 nástavky, oddělitelným dnem, víkem, mateří mřížkou a
příslušenstvím (tj. rámky nebo přířezy a 10 kg mezistěn),
• včelařských potřeb a pomůcek,
• absolvování vzdělávacího programu pro začínající včelaře
Minimální a maximální výše dotační podpory
• Minimální výše dotace je stanovena na 10 000,- Kč.
• Maximální výše dotace je stanovena na 12 000,- Kč na jednoho žadatele.
• Poskytnutí dotace je vázáno na spoluúčast žadatele.
Podmínky vyúčtování finančních prostředků a spoluúčast žadatele.
• Podmínkou je pořízení 3 včelstev, 3 nových úlů s příslušenstvím a absolvování vzdělání
pro začínající včelaře v rozsahu minimálně 7 vyučovacích hodin v zařízení
akreditovaném pro výuku včelařství v období do 31. 8. 2019.
Finanční podpora Pardubického kraje je proplácena do 30 dnů po předložení vyúčtování
zasláním finančních prostředků na účet žadatele podle skutečně vynaložených nákladů.
• 70% skutečně vynaložených nákladů na pořízení 3 včelstev, nejvýše však 2 100,- Kč.
• 70% skutečně vynaložených nákladů na pořízení 3 úlů s příslušenstvím, nejvýše však
7 000,- Kč
• 70% skutečně vynaložených nákladů na pořízení včelařských potřeb a pomůcek,
nejvýše však 2 200,- Kč.
• 70% skutečně vynaložených nákladů na absolvování vzdělávacího programu pro
začínající včelaře, nejvýše však 700,- Kč.
• Vyúčtování se podává nejpozději do 30. září 2019
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Termín vyhlášení
Dotační program se vyhlašuje ke dni 13. 11. 2019.
Termín pro podávání přihlášek
Termín pro podání přihlášek do dotačního programu je od 2. 1. 2019 od 7.00 hodin do
31. 1. 2019 do 12.00 hodin.
Hodnocení žádostí
• Časové pořadí došlých žádostí.
Lhůta a termín pro vyrozumění
Lhůta (k hodnocení žádostí a výběru žádostí, na které bude poskytnuta dotace) je
stanovena nejpozději do 30. 4. 2019. Nejpozději v následující pracovní den budou
vyhlášeny výsledky formou jejich zveřejnění na úřední desce a na webové stránce
Pardubického kraje (www.pardubickykraj.cz). Úspěšní žadatelé budou nejpozději do
2. 5. 2019 písemně vyrozuměni o výsledku dotačního programu a obdrží k podpisu smlouvu
o poskytnutí dotační podpory. Ve stejném termínu budou vyrozuměni i ti, jimž dotace
přidělena nebyla. Nevyhovění žádosti lze sdělit i vyvěšením výsledků na webových
stránkách Pardubického kraje. Na rozhodnutí o přidělení a poskytnutí dotace se nevztahují
obecné předpisy o správním řízení.
Dotační program je v zájmu urychlení přípravy podkladů vyhlašován před schválením
rozpočtu Pardubického kraje. Vlastní realizace programu je podmíněna schválením
příslušné částky v rozpočtu Pardubického kraje.
Organizace dotačního programu
Dotační program bude zveřejněn ke dni vyhlášení na úřední desce, webové stránce
Pardubického kraje a ve Zpravodaji Pardubického kraje.
Závazný formulář žádosti bude k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách
Pardubického kraje nebo v písemné formě na odboru životního prostředí a zemědělství.
Žadatel o dotaci doručí přihlášku osobně do podatelny krajského úřadu nebo poštou na
adresu Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
vždy v zalepené obálce s označením „Dotační program Pardubického kraje pro rok
2019 – začínající včelař“ do termínu pro podávání přihlášek (do 31. 1. 2019 do 12.00
hodin). Rozhodující pro přijetí přihlášky do dotačního programu je datum a čas jejího přijetí
v podatelně vyhlašovatele, nikoliv datum odeslání. Dříve, později nebo jiným způsobem
doručené přihlášky nebudou do dotačního programu zařazeny. Žádost nelze zaslat do
datové schránky nebo e-mailem.
Obálka musí obsahovat následující součásti:
-

přihlášku do dotačního programu řádně a úplně vyplněnou na závazném formuláři
v jednom vyhotovení s originálním podpisem žadatele, zkušeného včelaře a
předsedy ZO ČSV.

Žádosti s jinou adresou než Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125,
532 11 Pardubice budou vyřazeny z projednávání.
Žádosti neoznačené „Dotační program Pardubického kraje pro rok 2019 – začínající
včelař“ budou vyřazeny z projednávání.
Žádosti neúplně vyplněné (chybějící povinné údaje) budou vyřazeny z projednávání.
Žadatel může podat pouze jednu žádost do vyhlášeného dotačního programu.
Splnění základních náležitostí způsobu podání předkládaných žádostí prověří stanovená
komise.
Předložené žádosti, které nesplní základní formální náležitosti, vyřadí stanovená komise
z dalšího posuzování.
Předložené žádosti se nevracejí, zůstávají vyhlašovateli dotačního programu.
Kontaktní osoba pro program
Ing. Jana Klapková
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
tel.: 466 026 514, fax: 466 026 429, e-mail: jana.klapkova@pardubickykraj.cz
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Návaznost na cíle a opatření Programu rozvoje Pardubického kraje
Vyhlašovaný program vychází z Programu rozvoje Pardubického kraje – problémového
okruhu Venkovský prostor a zemědělství, Specifického cíle 2 – Chránit a rozvíjet dědictví
venkova (Podpora původních a tradičních aktivit na venkově) a problémového okruhu Lidské
zdroje a kvalita života, Specifického cíle 5 – Podporovat volnočasové aktivity a sportovní
vyžití obyvatelstva (Podpora volnočasových aktivit na nekomerční bázi).
Návaznost na dotační tituly obdobného zaměření
Vyhlašovaný program tematicky nenavazuje na žádný program vyhlašovaný Pardubickým
krajem.
Čerpání dotace
• Dotaci lze žadateli přiznat pouze v případě, že
• nemá nevypořádané závazky vůči státu a Pardubickému kraji (ověřuje se formou
čestného prohlášení),
• v předchozích případech plně respektoval podmínky využití poskytnutého dotace
(pokud již dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje obdržel),
• bez výhrad akceptuje tyto zásady a splní podmínky pro přiznání dotace.
• Poskytnutí dotace je vždy vázáno na
• finanční spoluúčast žadatele nejméně 30%,
• na povinnost příjemce prezentovat Pardubický kraj při realizaci podpořené
aktivity.
Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Zásady kontroly užití dotace
Pardubický kraj je oprávněn a povinen provádět kontrolu využití poskytnutých dotací.
Kontrolu provádí odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického
kraje ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole). O provedené kontrole je vždy sepsán zápis.
Příjemce dotace je povinen umožnit Pardubickému kraji zejména:
• kontrolu účelovosti a správnosti použití finančních prostředků poskytnutím všech
potřebných informací, a to v průběhu i po skončení čerpání dotace,
• nahlédnutí do originálů všech dokladů týkajících se poskytnuté dotace,
• poskytnout fotokopie dokladů v rámci vyúčtování.
Nedodržení podmínek z uzavřené smlouvy je porušením rozpočtové kázně a příjemce
dotace bude povinen neprodleně vrátit poskytnutou dotaci včetně případného penále.
Vyúčtování dotace
Vyúčtování musí být provedeno na předepsaném formuláři a předáno odboru životního
prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje do 30. září 2019.
Nedodržení lhůty je považováno za nedodržení podmínek poskytnutí dotace. Rozsah a
náležitosti vyúčtování jsou stanoveny na příslušném formuláři.
Vyúčtování lze předat osobně nebo poštou na odbor životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Pardubického kraje.
Veškeré změny oproti uzavřené smlouvě musí být příjemcem písemně oznámeny odboru
životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje. O případné změně
účelu použití dotace rozhoduje ten orgán kraje, který rozhodl o jejím poskytnutí.
Závěrečná zpráva
Vzhledem k financování až po realizaci se závěrečná zpráva nepožaduje.

Příloha č. 6: Program Pk v oblasti podpory začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2019

ŽÁDOST
o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje
v rámci programu Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2019
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŽADATELI
jméno a příjmení, titul *)
č.p. *)
PSČ *)
fax
e-mail

Ulice *)
Obec *)
telefon
mobil
rodné číslo *)
bankovní ústav *)
IČO **)

č. účtu *)
DIČ **)

**) v případě, že žadatel je fyzickou osobou podnikající, jinak proškrtněte

Budu veden zkušeným včelařem.
INFORMACE O ZKUŠENÉM VČELAŘI *)
jméno a příjmení, titul *)
kontaktní adresa *)
telefon

fax

mobil

e-mail

podpis zkušeného
včelaře *)

O svém záměru jsem informoval příslušnou ZO Českého svazu včelařů.
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ *)
sídlo *)
kontaktní adresa *)
jméno a příjmení, titul
předsedy ZO ČSV *)
podpis předsedy ZO ČSV
*)
*) povinné údaje k vyplnění, v případě nevyplnění nebude žádost projednána.

Informace ke zpracování osobních údajů:
Osobní údaje obsažené v této žádosti je Pardubický kraj oprávněn dále zpracovávat, neboť je to
ve smyslu ust. Čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a
o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), nezbytné pro provedení opatření přijatých před
uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.
Osobní údaje budou Pardubickým krajem zpracovávány po nezbytnou dobu, po uplynutí této
doby budou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným
Spisovým a skartačním plánem.
Další informace o zpracování a ochraně osobních údajů lze nalézt na
www.pardubickykraj.cz/gdpr.
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Čestné prohlášení.
Žadatel prohlašuje:
• splňuji všechny podmínky pro přiznání dotace z rozpočtových prostředků Pardubického
kraje pro začínajícího včelaře v roce 2019 a seznámil jsem se s podmínkami dotačního
programu.
• v uplynulých letech jsem samostatně nevčelařil a nejsem ani jsem nebyl vlastníkem
včelstev.
• nemám nevypořádané závazky vůči státu a Pardubickému kraji.
• nejsem podnikatel v oblasti zemědělství a nepožádal jsem a ani nepožádám o finanční
prostředky pro začínajícího včelaře od jiného zdroje,
• v době podání žádosti, ani v uplynulých třech letech nebyl na můj majetek prohlášen
konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl návrh na prohlášení konkurzu
zamítnut pro nedostatek majetku, není proti mně veden výkon rozhodnutí, nejsem v
úpadku či v likvidaci,
• není proti mně zahájeno nebo vedeno trestní řízení nebo pro trestný čin hospodářský
nebo trestný čin proti majetku.

V ………………………..……….. dne ………………………
…………………
podpis žadatele

Povinnou přílohou této žádosti je kopie smlouvy o vedení běžného účtu.

Příloha č. 6: Program Pk v oblasti podpory začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2019

Smlouva
o poskytnutí dotace Podpora začínajících včelařů
v Pardubickém kraji v roce 2019
uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, podle části páté (§§ 159 – 170) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů

Evidenční číslo smlouvy: OŽPZ/19/…
Smluvní strany
Poskytovatel:
adresa:
tel/fax:
IČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupený:

Pardubický kraj,
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
466 026 351 / 466 026 392
70892822
Komerční banka a.s.
115-5246190257/0100
JUDr. Martinem Netolickým, PhD., hejtmanem Pk

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné
Příjemce:
adresa:
tel/fax:
IČ:
registrace:
bankovní spojení:
číslo účtu:
jednající:
(dále jen „příjemce“) na straně druhé
Článek I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, a zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí v platném znění, je
účelové poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v
rámci programu Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2019.
2. Dotace je poskytnuta na pořízení základního vybavení začínajícího včelaře a vzdělání, tj.
a. 3 včelstev prostých včelího moru,
b. 3 nových nástavkových úlů se 3 nástavky, oddělitelným dnem, víkem, mateří
mřížkou a příslušenstvím (tj. rámky nebo přířezy a 10 kg mezistěn),
c. včelařských potřeb a pomůcek (např. ochranný oblek se závojem, ochranné
rukavice, voskové mezistěny, kuřák včelařský, rojáček, rozpěrák, včelařský drátek,
el. zatavovač mezistěn atd.),
d. vzdělání pro začínající včelaře v rozsahu minimálně 7 vyučovacích hodin v zařízení
akreditovaném pro vzdělání v oboru včelařství.
3. Dotaci nelze použít na balné, poštovné nebo dopravné.
4. Stanoviště včelstev bude umístěno na území Pardubického kraje.
5. Dotaci poskytuje poskytovatel příjemci v souladu s „Výzvou k předkládání žádostí o podporu
v roce 2019“ vyhlášenou pro program Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji
pro rok 2019.
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Článek II.
Výše poskytované dotace
Dotace na realizaci projektu specifikovaného v čl. I smlouvy se poskytuje ve výši od 10 000,-Kč
(slovy: desetitisíckorunčeských) do 12 000,- Kč (slovy:dvanáctitisíckorunčeských) dle skutečně
vynaložených nákladů a stanovené spoluúčasti
a) 70% skutečně vynaložených nákladů na pořízení 3 včelstev, nejvýše však 2 100,- Kč,
b) 70% skutečně vynaložených nákladů na pořízení 3 nových úlů s příslušenstvím, nejvýše
však 7 000,- Kč,
c) 70% skutečně vynaložených nákladů na pořízení včelařských potřeb a pomůcek,
nejvýše však 2 200,- Kč,
d) 70% skutečně vynaložených nákladů na absolvování kursu pro začínající včelaře,
nejvýše však 700,- Kč
a poskytovatel ji uhradí na účet příjemce do 30 dnů po předložení vyúčtování. Podmínkou je
pořízení nejméně 3 včelstev, 3 úlů s příslušenstvím a absolvování kursu pro začínající
včelaře.
Článek III.
Povinnosti příjemce
Příjemce se zavazuje:
a) použít dotace výhradně v souladu s předmětem této smlouvy specifikovaným v čl. II.
smlouvy, v souladu s podmínkami příslušného dotačního programu a v souladu se
Zásadami pro poskytnutí dotace z rozpočtu Pk, a to nejpozději do 31. srpna 2019,
b) v termínu do 31. srpna 2019 absolvovat vzdělávací program pro začínající včelaře v rozsahu
minimálně 7 vyučovacích hodin v zařízení akreditovaném pro výuku včelařství
c) využívat dotace co nejhospodárněji,
d) předložit vyúčtování dotace nejpozději do 31. září 2019,
e) dofinancovat celou akci v rozsahu uvedeném v žádosti,
f) neposkytovat tuto dotaci jiným fyzickým či právnickým osobám, jakékoliv změny v čerpání
dotace provést jen po předchozím písemném souhlasu poskytovatele,
g) oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních údajů uvedených v této
smlouvě či v žádosti příjemce,
h) oznámit neprodleně poskytovateli úhyn včelstev,
i) dodržovat zákonné i podzákonné veterinární právní normy v oblasti chovu včel,
j) v rámci propagační kampaně akce a v průběhu jejího konání, vhodným a viditelným
způsobem prezentovat Pardubický kraj,
k) provozovat samostatně a bez zastoupení včelařství nejméně po dobu tří let od podpisu
smlouvy.
Daň z přidané hodnoty nesmí být hrazena z dotace v té výši, v jaké si příjemce dotace uplatní
odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu podle zákona o dani z přidané hodnoty. V případě,
že dodatečně uplatní odpočet DPH, je povinen uplatněnou část čerpané dotace vrátit.

Článek IV.
Kontrola, sankce
1) Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. kontrolou ověřovat
hospodárnost a účelnost čerpání dotace vč. plnění podmínek této smlouvy. Ke kontrole je
příjemce povinen předložit kontrolnímu orgánu kraje veškeré účetní doklady související
s čerpáním dotace. Kontrolním orgánem kraje je příslušný odvětvový odbor krajského úřadu
nebo další osoby určené pověřením.
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2) Příjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou uložena kontrolním orgánem
kraje na základě kontrol zaměřených na čerpání poskytnutých finančních prostředků, a to
v termínu, rozsahu a kvalitě dle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem.
Příjemce finančních prostředků je povinen písemně informovat orgán, který mu opatření
uložil, o splnění uložených opatření k nápravě.
3) Poruší-li příjemce některou z povinností, která je uvedena v této smlouvě, je poskytovatel
oprávněn tuto smlouvu vypovědět. Výpověď musí mít písemnou formu a musí být
prokazatelně doručena příjemci. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet dnem
následujícím po dni, kdy mu byla prokazatelně doručena. Jestliže příjemce nepředloží
poskytovateli vyúčtování dotace dle podmínek této smlouvy, poskytovatel neposkytne
příjemci dotaci.
4) Každé neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých finančních prostředků je
považováno za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona
č. 250/2000 Sb. v platném znění a Pardubický kraj je oprávněn řešit porušení rozpočtové
kázně ve smyslu ustanovení § 22 uvedeného zákona.
5) Při podezření na porušení rozpočtové kázně může poskytovatel pozastavit poskytnutí
peněžních prostředků do výše předpokládaného odvodu, tato skutečnost bude následně
zohledněna v případě, že bude odvod uložen.
6) Poskytovatel neprodleně po zjištění porušení některého ustanovení této smlouvy zahájí řízení
o odvodu poskytnutých finančních prostředků zpět do jeho rozpočtu z titulu porušení
rozpočtové kázně, a to v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o územních
rozpočtech, ve znění pozdějších předpisů. Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně se
stanoví v souladu s ustanovením § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.
7) Při porušení více povinností se částky jednotlivých odvodů sčítají nejvýše však do výše
peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně.
8) Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně bude vyměřeno penále ve výši 1
promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu. Penále se
počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání
peněžních prostředků na účet poskytovatele. V případě porušení rozpočtové kázně podle §
22 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, se penále počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl
příjemce odvod na základě platebního výměru uhradit. Penále nižší než 1 000,- Kč se
neuloží.

Článek V.
Závěrečná ustanovení
1) Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že byl před podpisem této smlouvy řádně
a podrobně seznámen s podmínkami čerpání finančních prostředků dle této smlouvy, bere
na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a
zavazuje se k jejich plnění, stejně jako k plnění závazků vyplývajících mu z této smlouvy.
2) Obě smluvní strany se zavazují, že při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při
čerpání finančních prostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajícími se veřejné
podpory.
3) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na základě
dohody obou smluvních stran.
5) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž obě mají platnost originálu a každá ze
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha č. 6: Program Pk v oblasti podpory začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2019

6) Osobní údaje příjemce je Pardubický kraj oprávněn dále zpracovávat, neboť je to ve smyslu
ust. Čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), nezbytné pro provedení opatření přijatých před
uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.
7) Právní jednání bylo projednáno na jednání Rady Pardubického kraje dne 1 2 . 1 1. 2 0 1 8 a
schváleno usnesením č. R/1511/18.

V Pardubicích dne

……………………………………………
hejtman Pardubického kraje

V

dne

……………………………………..
příjemce dotace
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Vyúčtování

dotace poskytnuté z rozpočtových prostředků Pardubického kraje
Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2019
Příjemce dotace (jméno, bydliště):
Evidenční číslo smlouvy:
Číslo účtu:
Banka:
Nakoupené základní vybavení (vypsat všechny nakoupené věci):
Popis

Cena

Popis

Cena

V případě potřeby pokračujte na druhé straně.

Celkově vynaložené náklady:
Pořízeno

Skutečně vynaložené
náklady v Kč

%

3 včelstva

70

3 nové úly s příslušenstvím

70

Včelařské potřeby a pomůcky

70

Vzdělávání

70

Celkem

70

Kč k proplacení *)

*) Kč k proplacení
•
70% skutečně vynaložených nákladů na pořízení 3 včelstev, nejvýše však 2 100,- Kč.
•
70% skutečně vynaložených nákladů na pořízení 3 nových úlů s příslušenstvím, nejvýše však 7 000,- Kč.
•
70% skutečně vynaložených nákladů na pořízení včelařských potřeb a pomůcek, nejvýše však 2 200,- Kč.
•
70% skutečně vynaložených nákladů na vzdělávání, nejvýše však 700,- Kč.

Přílohou vyúčtování je seznam všech účetních výdajových dokladů, kopie těchto
dokladů, kopie dokladů o provedení úhrady, kopie „osvědčení“ o absolvování vzdělání.

Příloha č. 6: Program Pk v oblasti podpory začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2019

Originály účetních dokladů jsou uloženy (místo, odpovědná osoba, telefon):
……………………………………………………………………………………………

V ………………………. dne ………………………………

……………………………………
jméno a čitelný podpis
příjemce dotace

