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Dotační program – kde ho najít

• Web – Jihomoravský kraj – Granty a dotace

nebo

• Dotační portál (http://dotace.kr-jihomoravsky.cz) 

• Dotační oblasti: Venkov a zemědělství

• Podpora včelařství v JMK 2021

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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Základní informace

Dotační program Podpora včelařství v JMK 2021

Dotační tituly (DT)

DT1

Podpora 

zájmového 

včelařství 

DT2

Rozvoj 

volnočasových 

aktivit mládeže

DT3

Podpora výsadby

medonosných 

rostlin a dřevin 

DT4

zařízení pro 

získávání vosku

Žadatelé
NEBUDE 

VYHLÁŠEN
včelařský kroužek

základní a okresní 

organizace ČSV, 

včelařský spolek

základní a okresní 

organizace ČSV, 

včelařský spolek

Celková částka

pro DT
200.000 Kč 600.000 Kč 650.000 Kč

Min. a max. dotace 5.000 – 15.000 Kč 10.000 – 30.000 Kč 10.000 – 40.000 Kč

Minimum 

spoluúčasti žadatele
10 % 10 % 10 %
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Harmonogram

Podpora včelařství v JMK 2021

Dotační tituly DT2 DT3 - 4

Příjem žádostí 15.02.2021 – 01.03.2021 15.02.2021 – 01.03.2021

Přibližné schválení dotací březen-duben březen-duben

Přibližné zaslání smlouvy květen-červen květen-červen

Vznik uznatelných nákladů 

(realizace akce)
01.01.2021 – 30.09.2021 01.01.2021 – 31.12.2021

Termín odevzdání finančního 

vypořádání
01.10.2021 31.01.2022
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Úkoly pro žadatele
1. Promyslet si akci, rozpočet, připravit žádost

2. Vyplnit a elektronicky odeslat žádost, vytisknout žádost, podepsat 

a nachystat přílohy

• u DT2, DT3 a DT4 podepsat žádost 2 oprávněnými osobami 
(dle způsobu jednání spolku)

3. Žádost s přílohami doručit na Krajský úřad Jihomoravského kraje

4. Stav žádosti lze sledovat na http://dotace.kr-jihomoravsky.cz

5. Po obdržení smlouvy o dotaci podepsat a zaslat zpět na KrÚ JMK 

(smlouva k podpisu bude zaslána poštou)

6. Realizovat akci (co nejvíce dodržet plán uvedený v žádosti)

7. Po realizaci akce doručit finanční vypořádání akce

8. Zkontrolovat příjem dotace

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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DT1 – Podpora zájmového včelařství
• - není vyhlášen 

DT2 – Rozvoj volnočasových aktivit mládeže

- pozor změna – důraz na kvalitu práce s mládeží, proto návaznost vyplácení dotace na účast 
v soutěži Zlatá včela… . 

DT3 – Podpora výsadby medonosných rostlin a dřevin  

- nezapomínat na pasporty, studie – celkovou koncepci sázení… .

DT4 – Podpora zařízení pro získávání vosku

- dotace nebudou kráceny - titul chceme zachovat i v dalších letech, 

- vybavení pořizovat s ohledem na vysokou poptávku po kvalitních mezistěnách, 

- prohloubení organizovaného spolkového života včelařů
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Časté chyby v žádostech

• Chyby v kontaktech nebo adrese – důležité pro další komunikaci !

• Špatně uvedené číslo účtu nebo název banky (velmi závažná chyba)

• Žadatelé v žádosti píší vše velkými písmeny

• Na žádosti chybí podpis žadatele (u spolků případně 2 podpisy dle způsobu jednání)

• Z popisu akce není jasné jak pořizované zařízení má být užíváno… . 
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Žádost o dotaci

• Formulář žádosti na konci PODEPIŠTE!

• Spolu s přílohami formulář doručte v termínu od 15.02.2021 do 01.03.2021 do 17:00 hod. na krajský 

úřad: 

▪ osobně: 

▪ kancelář 330A a 331A nebo na podatelnu 

▪ poštou na adresu:

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor regionálního rozvoje 

Oddělení rozvoje venkova a zemědělství  

Žerotínovo nám. 3

601 82 Brno
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Stav vaší žádosti lze sledovat

• Doručení žádosti, správnost podání, schválení lze 

sledovat na http://dotace.kr-jihomoravsky.cz

• Zadejte kontrolní součet (kód naleznete na formuláři žádosti)

Vrácení podepsané smlouvy z Vaší strany

• Po doručení smlouvu zkontrolujte hlavně číslo účtu!

• Doplňte datum a podepište

• Jedno vyhotovení smlouvy doručte na KrÚ JMK (poštou / podatelna / kancelář 330A / 331A)

• Druhé vyhotovení si uschovejte s originály dokladů týkajícími se dotace

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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Finanční vypořádání = vyúčtování akce

Doručení vypořádání akce

• DT2 – po ukončení akce, nejpozději 01.10.2021, (bude vyplaceno po předložení finančního 

vypořádání!)

• DT3 a DT4 – po ukončení akce, nejpozději do 31.01.2022

Obsah finančního vypořádání akce:

I. Formulář  Finanční vypořádání dotace

II. Závěrečná zpráva

III. Kopie dokladů faktur (položky musí obsahovat počet jednotek/cena za 1 jednotku)

IV. Kopie dokladů o zaplacení (pokladní lístek, výpis z účtu)

V. Fotodokumentace

- podrobnější informace k vypořádání na dotačním portálu JMK: Pokyny k finančnímu vypořádání - DPV



Žádost o dotaci
jak vyplnit



12

Kde formulář žádosti o dotaci hledat:
1. http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

2. Dotační oblasti

3. Venkov a zemědělství

4. Program Podpora včelařství v JMK pro rok 2021

5. Detail programu

6. Dokumenty ke stažení

7. Formulář – Žádost o dotaci (zveřejněn od 15.02.2021)

Problémy s formulářem:

• Zkontrolujte, že máte nainstalovanou nejnovější verzi programu FormFiller
(ke stažení zde: http://www.602.cz/602xml/download_602xml_filler)

• Při vyplňování žádosti je nutné být připojen k internetu

• Nutno vyplňovat pole postupně jak jdou za sebou

DT1 - formulář

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
http://www.602.cz/602xml/download_602xml_filler
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DT2/DT3/DT4  - formulář

• propojení s ARES

• po zvolení dotačního titulu a IČ se automaticky z ARES vyplní

název žadatele, ulice, č. popisné/orientační a PSČ

Formulář – strana 1
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• stručný popis akce (stačí 2 až 3 řádky)

• částka dotace je automaticky zaokrouhlována na celé 

stokoruny dolů

• procenta dotace budou zohledněna ve smlouvě  

(ve výsledku dostanete maximálně tolik procent, kolik si 

zde navrhnete)

Formulář – strana 2

DT2/DT3/DT4  - formulář
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• Příloha: čestné prohlášení právnické osoby se nyní 

vyplňují přímo ve formuláři

Formulář – strana 3

DT2/DT3/DT4  - formulář
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• vyplněný formulář předejte k odeslání

• po vyplnění formulář si uložte (v případě tech. problémů)

Formulář – strana 4

• vytiskněte, podepište, doplňte o přílohy

a doručte na Krajský úřad JMK

DT1/DT2/DT3/DT4  - formulář
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Kontakty

• Ing. Jaroslav Maier

541 652 314, maier.jaroslav@jmk.cz

• RNDr. Iveta Macurová

541 652 353, macurova.iveta@jmk.cz

• Ing. Tomáš Grabec

541 652 338, grabec.tomas@jmk.cz

• Ing. Marek Dvořák

541 652 377, dvorak.marek@jmk.cz



Děkuji za pozornost.


