
Klasifikace informací: Neveřejné

Závěrečné vyúčtování realizace předmětu dotace

Závěrečné vyúčtování realizace předmětu dotace

v rámci dotačního programu "Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji" (RRC/08/2023), poskytnuté
Moravskoslezským krajem

Příjemce: jméno a příjmení nebo název  

Příjemce: datum narození 
nebo IČO   

Číslo smlouvy:  
 

Předmět dotace

Uznatelné náklady
stávajícího včelaře

Uznatelné náklady včelařského spolku 
Součet

uznatelných
nákladů 

Výše dotace
– 75 %

uznatelných
nákladů 

Pořízení 3 až 7
nových nástav-

kových úlů

Pořízení za-
řízení na

tepelné oše-
třování včel-

stev

Pořízení
včelařské-
ho zařízení

na zpra-
cování
včelího
vosku

Pořízení lisu
na výrobu
mezistěn

Podpora
vzdě-

lávání, vý-
chovy,

osvěty a
poraden-

ství

Analýza moru
včelího plodu
a hniloby vče-

lího plodu

Obnova včelích úlů 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Pořízení včelařského zařízení 
na zpracování včelího vosku 
nebo zařízení na tepelné oše-
třování včelstev proti Varroa 
destructor

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Podpora vzdělávání, výchovy,
osvěty a poradenství 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Analýza moru včelího plodu a hniloby včelího plodu 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Součty 0 Kč 0 Kč

Celková výše dotace (zaokrouhleno na koruny dolů) 0 Kč



Klasifikace informací: Neveřejné

Čestně prohlašuji, že veškeré údaje, které jsou obsahem tohoto vyúčtování, jsou pravdivé, úplné, správné a splňu-
jící podmínky nadepsaného dotačního programu, a že jsem si vědom právních následků uvedení nepravdivých 
nebo neúplných údajů.

Přikládám tyto přílo-
hy: 

Závěrečné vyúčtování musí být vždy doloženo:

Kopií účetního nebo daňového dokladu o pořízení 
předmětu dotace

Kopií dokladu prokazujícího zaplacení předmětu dotace

Závěrečné vyúčtování pro podporu stávajícím včelařům musí být dále doloženo:

Dokladem či fotografií svědčící o likvidaci starých úlů

Potvrzením o likvidaci starých úlů včelařským spolkem nebo odborem RRC

Závěrečné vyúčtování k předmětu dotace podpora vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství 
musí být dále doloženo:

Seznamem účastníků 
kurzu

Čestným prohlášením proškolených osob, že nejsou členy žádného včelařského spolku

          

Místo Dne Jméno a příjmení příjemce / osoby zastupující příjemce Podpis (razítko) příjemce

         

Celkem poskytovatelem poskytováno v Kč 
(vyplní poskytovatel)

Kč

Kontrolu a záznam provedl, dne (vyplní poskytovatel):


