Upozornění !!!!!!

Státní zemědělský intervenční fond prostřednictvím ČSV poskytuje i letos dotaci na
opylovací činnost. Včelaři si podávají žádost o dotaci na řádně a úplně vyplněných tiskopisech,
které budou uveřejněny v časopise Včelařství, nebo si je mohou stáhnout z celostátního
webu ČSV na https://www.vcelarstvi.cz/dotace/ . Poslední termín příjmu žádostí bude ve čtvrtek
10. 9. 2020 v době od 14.00 do 17.00 v klubovně ZO, Škrétova 2, Olomouc. Žádost je
také možno doručit osobně, nebo zaslat Českou poštou na adresu předsedy, nebo jednatelky ZO
Olomouc do 14. 9. 2020. Žádosti o dotace není možno zasílat e-mailem, neboť tyto
musí být předloženy vždy jen v originále. Pokud pověříte svého důvěrníka převzetím dotace,
musíte k žádosti přiložit podepsanou plnou moc jak žadatelem, tak i zmocněncem (ten, kdo bude
dotaci přebírat). K žádosti musí být přiloženo rovněž podepsané Potvrzení o registraci v
Ústřední evidenci chovatelů, které Vám mělo být zasláno poštou, nebo na váš email. Toto podepsané potvrzení proto neposílejte do Ústřední evidence, po kontrole a porovnání
počtu včelstev, uvedených na dotaci, s počtem včelstev v potvrzení bude ZO Olomouc všechna
tato potvrzení zasílat do Ústřední evidence hromadně. Pokud přesto pošlete Potvrzení o registraci
do Ústřední evidence e-mailem, musíte přiložit kopii tohoto potvrzení rovněž i k žádosti o dotaci
se zřetelným označením: KOPIE! Ten, kdo má stanoviště včel umístěné na území jiné základní
organizace, musí k žádosti o dotaci přiložit Potvrzení o umístění včelstev v obvodu jiné základní
organizace s prohlášením, že u ní nežádá o dotaci. K žádosti o dotaci nezapomeňte také přiložit
vyplněný statistický výkaz o včelaření za rok 2020.

Věnujte zvýšenou pozornost kompletaci své žádosti !!!
Žádosti zaslané po výše stanoveném termínu, žádosti neúplné, nebo bez povinných
příloh nemohou být zpracovány a nárok na dotaci zaniká!!!
Nečlen podává požadavek na sekretariát RV ČSV, z. s. Křemencova 8, 115 24 Praha 1.
Způsoby doručení jsou datová schránka, poštou nebo osobně.
Chovatel včel, který není členem ČSV, z. s. k Požadavku připojí vyplněný formulář
Potvrzení o umístění včelstev od ZO ČSV, z. s., na jejímž území má včelstva.
Doporučujeme nastudovat Včelařství 08/2020 nebo podklady z
odkazu https://www.vcelarstvi.cz/dotace/ a především https://www.vcelarstvi.cz/
dokumenty-cms/vcelarstvi8_priloha_text-web.pdf .

