
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Znojmo Dotace od obce Chvalovice   Pravidla pro přidělení dotace Smyslem dotace je zamezit šíření moru včelího plodu, který ohrožuje zdraví včel a v případě výskytu je nutno likvidovat (pálit) celé stanoviště a vyšetřovat velký okruh dalších stanovišť. Jediným preventivním řešením je používání čistých, nových úlů a častá obměna včelího díla.  1. Dotace je bude přiznána jen řádným členům Českého svazu včelařů, z.s. základní organizace Znojmo registrovaným k 1.4.2018.  2. Dotace je pouze na nové úly, zakoupené v osvědčených prodejnách a s prodejním dokladem z roku 2018.  3. Dotace se poskytuje na jeden nový úl v maximální výši 1200 Kč. Přičemž spoluúčast příjemce je minimálně 50%. Maximální výše dotace bude upravena podle počtu žadatelů. 4. Počet vyměňovaných úlů jednoho včelaře není omezen. Peněžní prostředky však budou rozděleny rovnoměrně mezi všechny žádající včelaře s tím, že v případě velkého zájmu rozhoduje datum podání žádosti. 5. Žádosti o výměnu úlů je nutno podat elektronicky nejpozději do 10.6.2018 na webu www.vcelar-zn.cz.  6. Do 30. 6. 2018 obdrží každý žádající oznámení o počtu úlů k výměně a výši dotace. 7. Příjemce musí prokázat, že zlikvidoval starý úl fotodokumentací, a to takto a. Fotografie starého úlu před likvidací b. Fotografie po znehodnocení úlu. Každý nástavek být znehodnocen, např. přeražením nebo spálením. c. Fotografií nového úlu, doloženou nákupním dokladem z roku 2018 z prodejny nebo od truhláře, který úly vyrábí. 8. Doklady o pořízení a výměně úlů je nutno dodat do 20.8.2018.  9. Příjemce musí doložit fotodokumentaci spolu s čestným prohlášením o výměně úlu. Poté mu bude dotace vyplacena.  10. Každý vyměněný úl musí mít štítek velikosti min. 4,5 x 9 cm s textem „Pořízeno z dotace obce Chvalovice“ a pořadové číslo dotace. 11. Nedodá-li žadatel potřebné doklady do 20. 8. 2018 nebo v případě odstoupení od žádosti na výměnu úlů bude dotace nabídnuta dalšímu v pořadí. 12. Příjemce musí prohlásit, že souhlasí se vstupem komise na jeho pozemek za účelem kontroly výměny úlů. 13. Dotaci nelze kombinovat s jinou dotací, např. od MZe nebo JmK. 14. Příjemce dotace se musí zavázat, že v případě uvedení nepravdivých či nesprávných údajů, neprodleně po zjištění dotaci vrátí a uhradí ZO Znojmo ČSV náklady spojené s vyplacením a vymáháním. 15. Dotace není určena k rozšíření počtu včelstev!  Schváleno výborem ZO Znojmo, ČSV dne 8.3.2018  RNDr. Miroslav Uhlíř, v.r.    Miroslav Kauer, v.r Předseda ZO      jednatel ZO 


