ŽÁDOST

O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU PODLE „DOTAČNÍHO PROGRAMU POSKYTOVÁNÍ
V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO ROK 2012“ (DÁLE TÉŽ JEN „PROGRAM“)

PŘÍSPĚVKŮ

NA PODPORU

VČELAŘSTVÍ

STRANA 1. ZE 2

Před započetím vyplňování žádosti si prosím pozorně přečtěte Program!
Žadatel vyplňuje pouze aktivní (bílé) části kolonek v žádosti.

1. Podací místo: Krajský úřad Moravskoslezského kraje

3. Podací razítko (žadatel nevyplňuje)

2. Registrační č. žádosti (žadatel nevyplňuje)

/

2

0

1

2

Žadatel
4. Jméno, popř. jména žadatele

5. Příjmení žadatele

7. Datum narození

8. Rodné číslo

9. Obec (v kolonkách 9 až 15 se uvede adresa trvalého
pobytu žadatele)

6. Titul

10. Část obce

12. Ulice

13. Číslo popisné

16. Telefon

17. E-mail

11. PSČ

14. Číslo orientační

15. Okres

18. Datová schránka
(*nehodící se škrtněte)

Mám zřízenou/Nemám zřízenou*
19. Název správce daně (finančního
úřadu)

20. Jméno, popř. jména, a příjmení zplnomocněného zástupce žadatele (je - li
ustanoven)

Adresa pro doručování (nevyplňuje se, je - li shodná s adresou trvalého pobytu žadatele)
21. Jméno, popř. jména, a příjmení fyzické osoby, obchodní firma nebo název právnické osoby:

22. Obec

23. Část obce

24. PSČ

25. Ulice

26. Číslo popisné

27. Číslo orientační

28. Telefon

29. E-mail

30. Datová schránka
(*nehodící se škrtněte)

Mám zřízenou/nemám zřízenou
33. podpis žadatele
31. Místo vyhotovení žádosti

32. Datum

ŽÁDOST

O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU PODLE „DOTAČNÍHO PROGRAMU POSKYTOVÁNÍ
V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO ROK 2012“ (DÁLE TÉŽ JEN „PROGRAM“)

PŘÍSPĚVKŮ

NA PODPORU

VČELAŘSTVÍ

STRANA 2. ZE 2

Bankovní spojení, na které má být příspěvek poukázán
34. Číslo účtu

35. Kód banky

36. Název peněžního ústavu

37. Specifický symbol (byl – li přidělen)

Předmět příspěvku a výše příspěvku (vyplňujte pozorně)
39. Cena za pořízení předmětu
příspěvku

38. Příspěvek na pořízení
a) nejméně 3 oddělků včel a nejvýše 5 oddělků včel, a to každý oddělek na minimálně
5 rámkách či v 1 nástavku úlu (podmínka poskytnutí příspěvku)
b) nových nástavkových úlů, každý minimálně se třemi nástavky a s oddělitelným
dnem zasíťovaným a umožňujícím varroamonitoring, a to 1 úl na každý oddělek včel

Kč
Kč

40. Celková cena za pořízení předmětu příspěvku (součet řádků v kolonce 39)

Kč

41. Výše uznatelných nákladů

Kč

42. Požadavek na příspěvek (50 % uznatelných nákladů zaokrouhlený na celé stokoruny
dolů

Kč

43. Poskytnuto poskytovatelem příspěvku

Kč

* Bude-li předmět příspěvku pořízen v jiné měně než Kč, žadatel použije pro výpočet výše příspěvku devizový kurz České národní banky platný
k dané měně v den pořízení předmětu příspěvku.

Prohlášení žadatele

44. Prohlašuji, že jsem začínajícím včelařem ve smyslu odstavce 4 Programu, tedy fyzická osoba, která včelstvo nevlastnila ke dni 31. 12. 2011,
ale ke dni podání žádosti včelstvo vlastní, a která bude vedena zkušeným včelařem po dobu alespoň tří let od poskytnutí příspěvku.
45. Beru na vědomí skutečnost, že poskytovatel příspěvku si ověřuje v centrálním registru podpor malého rozsahu (de minimis), zda žadatel
o příspěvek byl příjemcem podpory malého rozsahu ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007, o použití článků 87 a
88 Smlouvy ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů, zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie, řadě L a
čísle 337, dne 21. prosince 2007, případně dalších nařízení upravujících poskytnutí podpory malého rozsahu, a že poskytovatel do uvedeného
registru zaznamenává údaje o poskytnuté podpoře malého rozsahu a o jejím příjemci..
46. Čestné prohlášení dle odstavce 13 písmene a) Programu
Prohlašuji, že nemám žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státnímu rozpočtu, zdravotním pojišťovnám, Celní správě České republiky, územním
samosprávným celkům včetně Moravskoslezského kraje a vůči státním fondům, kterými se pro účely Programu rozumí Státní fond životního
prostředí České republiky, Pozemkový fond České republiky a Státní zemědělský intervenční fond, nebo o těchto závazcích bylo pravomocně
rozhodnuto nebo byla uzavřena dohoda o povolení posečkání s úhradou nebo o povolení splátek a dodržuji splátkový režim.
47. Čestné prohlášení dle odstavce 13 písmene b) Programu
Prohlašuji, že na pořízení předmětu příspěvku jsem neobdržel podporu z programů, fondů a grantů Evropské unie, Moravskoslezského kraje,
nebo z jiného veřejného zdroje a ani o ni, s výjimkou této žádosti podle Programu, nežádám a nepožádám.
48. Souhlas
Souhlasím se zveřejněním údajů podle odstavce 12 Programu, tj. údajů uvedených v kolonkách 4 až 6, 8 až 14, 38 a 43 této žádosti.
49. Závazek
Podle odstavců 14 a 22 Programu se zavazuji osobně vykonávat včelařství přednostně pomocí předmětu příspěvku, na jehož pořízení mi bude
příspěvek poskytnut, po dobu nejméně pěti let ode dne poskytnutí příspěvku, jakož i dodržovat příslušné právní předpisy, zejména pak
ustanovení zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
50. Závěrečné prohlášení
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v této žádosti a jejich přílohách jsou
a že jsem si vědom právních následků uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.

pravdivé,

úplné

a splňující

53. podpis žadatele (úředně ověřený)
51. Místo vyhotovení žádosti

52. Datum

podmínky

Programu

