Český svaz včelařů, o. s., základní organizace České Budějovice
založena 1867 (www.vcelar.info)

Informační zpravodaj – listopad 2013
1. Podpora včelařství

Všem členům ZO ČSV a ostatním žadatelům oznamujeme, že
dotace na podporu včelařství budou vypláceny ve čtvrtek,

dne 21. listopadu 2013 od 16 do 18 hodin
v restauraci hotelu Royal, Pražská tř. 566/103
(proti kasárnám, mapka pod článkem)
Výbor ZO žádá důvěrníky a členy ZO, aby tuto informaci předali i včelařům, kteří nemají přístup na
internet.


Dotace musí být vyzvednuta výhradně v uvedeném termínu, jiný termín výplaty dotace není!
Nevyzvednuté dotační prostředky musí být bezprostředně po termínu výplaty vráceny zpět! Pokud člen
nemá možnost se dostavit v termínu výplaty, může pověřit převzetím dotace jinou osobu, musí však
této osobě poskytnout plnou moc, pokud možno na tiskopise z časopisu Včelařství č. 8 nebo z
internetové stránky http://www.vcelarstvi.cz/formulare.html. Bez plné moci nelze jiné osobě dotaci
vydat, všechny plné moci musí výbor přiložit k vykazovaným dokladům!



Při výplatě je nutno mít s sebou a předložit kopii hlášení „Potvrzení o registraci v ústřední
evidenci“.



Současně s výplatou dotace budou vybírány členské příspěvky a platby za léčiva. Členové ZO musí
uhradit členský příspěvek k datu výplaty dotace. K tomuto datu musí uhradit členský příspěvek i
členové ZO, kteří nežádali o dotaci. Při nezaplacení příspěvku budou tito členové ke dni 31. 12. 2013
vyřazeni ze svazové členské evidence ČSV. Zanikají jim tím všechny svazové výhody (časopis
Včelařství, svépomocný fond, úrazové pojištění, právní pomoc aj.). Povinnost léčení včelstev
každému zůstává ze zákona.

2. Výbor ZO ČSV upozorňuje členy ZO, že koncem tohoto a začátkem příštího roku budou pravděpodobně
opět vypisovány dotace a granty na rok 2014 mj. i pro fyzické osoby Magistrátem Statutárního města České
Budějovice a Krajským úřadem pro Jihočeský kraj. Dotační programy Magistrátu města budou podobné
těm, které byly vyhlášeny v předchozích letech, uveřejněné na webové stránce www.c-budejovice.cz pod
volbou „Dotace a granty“ a dále „Životní prostředí“ nebo „Volnočasové aktivity“ a „Opatření 1 nebo 2“.
Též můžete využít odkazy v sekci „Důležité odkazy“ v pravé části našich stránek.
Krajský úřad bude vyhlašovat výzvy na granty a příspěvky na webové stránce www.kraj-jihocesky.cz pod
volbou „Granty, Fondy EU“ a dále „Aktuální výzvy a informace“ a „Aktuální výzvy – granty a příspěvky“.
Výbor upozorňuje, že je nutno dobře se seznámit s podmínkami pro vytvoření projektu resp. charakteristiky
žádosti o grant a s potřebnými tiskopisy, které jsou na těchto stránkách ke stažení.
Výbor ZO ČSV České Budějovice

