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• dotační web

→ http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

→ Dotační oblasti

→ Venkov a zemědělství

→ Program rozvoje venkova v JMK pro rok 2017

→ Podprogram Podpora včelařství JMK 2017

• na úřední desce KrÚ JMK 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=18&TypeID=1

(Program rozvoje venkova JMK 2017)

Dotační podprogram – kde ho najít

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=18&TypeID=1


Základní informace 
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Dotační podprogram Podpora včelařství JMK 2017

Dotační tituly
Dotační titul 1 

Podpora zájmového 
včelařství

Dotační titul 2
Rozvoj volnočasových aktivit 

mládeže

Žadatelé Zájmový včelař Včelařský kroužek

Celková částka 2.600.000 Kč 400.000 Kč

Max. a min. dotace 3.000 – 10.000 Kč 5.000 – 20.000 Kč

Minimální podíl 
spoluúčasti

50 % 5 %



Harmonogram
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Dotační podprogram Dotační podprogram Podpora včelařství JMK 2017 

Dotační tituly
Dotační titul 1 

Podpora zájmového 
včelařství

Dotační titul 2
Rozvoj volnočasových 

aktivit mládeže

Příjem žádostí 14.02.-28.02.2017 14.02.-28.02.2017

Přibližné schválení dotací květen květen

Přibližné zaslání smlouvy červen, červenec, srpen červen, červenec, srpen

Vznik uznatelných 
nákladů (realizace akce)

01.01.-30.09.2017 * 01.01.-30.12.2017

Termín odevzdání 
závěrečné zprávy

01.10.2017 31.01.2018

* Pozor! Změna od minulého roku!



Úkol pro žadatele
1. Promyslet rozpočet, nachystat žádost.

2. Vyplnit a elektronicky odeslat formulář, vytisknout formulář, nachystat 

přílohy. 

3. Podepsat a s přílohami doručit na Krajský úřad Jihomoravského kraje.

4. Sledovat stav žádosti na http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/.

5. Vrátit podepsanou smlouvou (bude Vám zaslána).

6. Realizovat akci (co nejvíc dodržet plán z žádosti).

7. Podat závěrečné vypořádání akce.

8. Zkontrolovat, jestli došly peníze.
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PV JMK 2017 – DT1

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


1. Promyslet rozpočet, nachystat přílohy
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Zamyslete se nad tím, co potřebujete a jestli to odpovídá 

uznatelným výdajům.

 nákup nových nástavkových úlů, včetně nezbytného 

příslušenství, nákup nových úlových sestav s oddělitelným 

dnem, včetně nezbytného příslušenství*,

 nákup oddělků,

 nákup medometu,

 nákup včelích matek, otevřených nebo zralých matečníků 

z uznaného šlechtitelského programu podle zákona 

č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci 

hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících 

zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

* Příslušenstvím se rozumí pomůcky trvale umístěné do úlů. 

Např. dýmák, rukavice, klobouk jsou neuznatelné výdaje.

PV JMK 2017 – DT1



2. Vyplnit a elektronicky odeslat formulář, 

vytisknout formulář, nachystat přílohy. 
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• Podrobný popis elektronického podání žádost naleznete na konci této 

prezentace.

• Seznam příloh se automaticky vygeneruje v elektronické žádosti.

• Postupujte podle seznamu příloh z žádosti.

PV JMK 2017 – DT1



Časté chyby v žádosti
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• Špatně uvedené číslo účtu (velmi závažná chyba).

• Žadatelé do popisu akce kopírují text popisující 

dotační podtitul.

• Žadatelé spolupracují při podání žádosti (to je dobře), 

nicméně pak odevzdají úplně stejný popis akce. 

• Žadatelé v žádosti píší vše velkými písmeny.

• Na žádosti chybí podpis žadatele.

PV JMK 2017 – DT1



Poznámky k přílohám

• Prostá kopie dokladu o zřízení běžného účtu

V případě, že žadatel nemá vlastní účet, dodá kopii dokladu 

od majitele účtu, na který má být dotace zaslána a čestné 

prohlášení majitele účtu, že souhlasí se zaslání dotace.

• Prostá kopie potvrzení o registraci v ústřední evidenci

Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. 

Začínající včelaři mohou doložit po termínu podávání 

žádosti, nejpozději však při podpisu smlouvy.
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PV JMK 2017 – DT1



3. Podepsat a s přílohami doručit na 

Krajský úřad Jihomoravského kraje
• Formulář PODEPIŠTE!

• Spolu s přílohami formulář doručte v termínu 14.02.2017 – 28.02.2017 

na KrÚ, kancelář 331A nebo na podatelnu (pořadí nemá vliv na 

hodnocení žádosti).

• Formulář můžete poslat i poštou na adresu:
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RNDr. Macurová Iveta

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Oddělení rozvoj venkova a zemědělství

Žerotínovo nám. 3

601 82 Brno

PV JMK 2017 – DT1



4.Sledovat stav žádosti
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5. Vrátit podepsanou smlouvou

→ http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

→ Stav žádosti 

→ Zadejte kód žádosti (naleznete na formuláři žádosti)

• Po doručení smlouvu zkontrolujte, hlavně číslo účtu!

• Doplňte datum a podepište.

• Jedno pare smlouvy doručte na KrÚ, podatelnu 

nebo kancelář 331A. Druhé pare si uschovejte s 

dalšími doklady týkajícími se dotace.

PV JMK 2017 – DT1

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


6. Realizace akce

• Uznatelné výdaje mohou vzniknout v rozmezí 01.01.2017 

– 30.09.2017, tzn. uznáme Vám faktury od začátku ledna 

do konce září.

• Vždy zkontrolujte: zdali má doklad razítko, správné 

datum a podpis dodavatele.

• Doklad zahraničních dodavatelů uznáváme.

• Dopravné a balné nejsou uznatelné výdaje.

• Pokuste se dodržet popis akce z Vaší žádosti o dotaci.
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PV JMK 2017 – DT1



7. Podat závěrečné vyúčtování akce.
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Závěrečné vypořádání akce

• Doručit na KrÚ nejpozději do 01.10.2017.

Obsah závěrečného vypořádání akce:

I. Formulář Finanční vypořádání dotace

II. Závěrečná zpráva

III. Kopie dokladů

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

V. Fotodokumentace

PV JMK 2017 – DT1



I. Formulář Finanční vypořádání 

dotace

• Vzor naleznete na www.dotace.kr-jihomoravsky.cz nebo ve 

smlouvě (ve smlouvě nevyplňujte, slouží pouze jako vzor!).
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• Závěrečná zpráva je stručný text popisující a 

vyhodnocující akci. Musí obsahovat identifikaci příjemce, 

stručný popis akce, vyhodnocení akce, podpis.

• Stačí stručně a výstižně.

• Pokud jste úplně nedodrželi popis akce z žádosti, 

vysvětlete důvody. 

II. Závěrečná zpráva

PV JMK 2017 – DT1

http://www.dotace.kr-jihomoravsky.cz/


III. Kopie dokladů
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• Naskenované kopie dokladů (faktura, paragon…) 

doplněných o větu „hrazeno z dotace DPV JMK 2017 ve výši 

______ Kč na základně smlouvy č. ______“.

• Doklady musí obsahovat razítko a podpis dodavatele.

IV. Kopie dokladu o zaplacení
• Kopií dokladu o zaplacení se myslí: výpis z účtu, výdajový 

lístek, paragon.

• Doklady musí být označeny větou ,,Hrazeno z dotace…“.

PV JMK 2017 – DT1



V. Fotodokumentace
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• Stačí vytisknout na obyčejný papír 1 – 3 fotky.

PV JMK 2017 – DT1



Kontakty

• RNDr. Iveta Macurová, 541 652 353, 

macurova.iveta@kr-jihomoravsky.cz

• Ing. Eva Bartošová, 541 652 338, 

bartosova.eva@kr-jihomoravsky.cz
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Fotografie Ing. Eva Bartošová, Ing. Pavel Illek

mailto:macurova.iveta@kr-jihomoravsky.cz
mailto:bartosova.eva@kr-jihomoravsky.cz


Formulář žádosti o dotace
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PV JMK 2017 – DT1 - formulář

Kde formulář hledat:

1. http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

2. Dotační oblasti 

3. Venkov a zemědělství

4. Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2017, 

podprogram Podpora včelařství JMK 2017

5. Detail programu

6. Dokumenty ke stažení

7. Formulář

Problémy s formulářem:

1. http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Articles/778-2-

Dokumenty+ke+stazeni.aspx

2. Příručka k práci s formulářem

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Articles/778-2-Dokumenty+ke+stazeni.aspx
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PV JMK 2017 – DT1 - formulář

Formulář - strana 1

 vyplňujte postupně!

 povinné jsou růžové políčka

 nepiště verzálkami př. HRUBÝ … Hrubý

 číslo účtu zkontrolujte raději 2x
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PV JMK 2017 – DT1 - formulář

Formulář - strana 2

 stručný popis akce (stačí 2 až 3 řádky)

 zahájení nesmí mít dřívější termín než 1.1.2017

 dokončení nesmí mít termín po 30.9.2017

 částky zaokrouhlujte na celé stokoruny dolů

 procenta dotace budou zohledněny ve smlouvě 

(ve výsledku dostanete maximálně tolik procent 

kolik si zde navrhnete)

 dotace je vždy neinvestiční 
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PV JMK 2017 – DT1 - formulář

Formulář - strana 3

 důkladně prostudujte
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PV JMK 2017 – DT1 - formulář

Formulář - strana 4

 Formulář předejte k odeslání

 Uložte si formulář

 Vytiskněte, podepište, doplňte o přílohy a 

doručte na Krajský úřad


