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Pokyny ZO pro rok 2020
Vážená přítelkyně, vážený příteli!
Tak jako v minulých letech i letos si dovolujeme připomenout to nejpodstatnější k administraci žádosti o dotaci 1.D
v roce 2020.
Kdo žádáte, vše potřebné k řádnému vyplnění žádosti najdete ve vnitřní příloze Včelařství č. 8/2020. Příslušný formulář
žádosti se nazývá Požadavek na dotaci 1.D. Podpora včelařství pro rok 2020.
Ve snaze zajistit hladký průběh zpracování žádostí (ZO má na zpracování striktně stanovenou poměrně krátkou lhůtu)
připomínáme to nejpodstatnější:
Důležité vyplnit a odevzdat v řádném termínu:
a)

Řádně vyplněný „Požadavek“ str. 1-3 a podepsaná vč. „Čestného prohlášení“ na str. 3 (v časopise
Včelařství č. 8/2020)
b) Je-li povinností - „Potvrzení o umístění včelstev v obvodu jiné ZO, než u které je požadováno poskytnutí
dotace 1.D. (to se týká jen včelařů, kteří mají včelstva nebo jejich část umístěna na území jiné ZO než ZO Česká
Lípa) - v časopise Včelařství č. 9/2020)
c) Zodpovědně vyplněné Podklady pro statistický výkaz o včelařství v ČR v r. 2020

 konečný příjemce dotace (tedy včelař) odpovídá za poskytnutí pravdivých a úplných informací, které jsou
podkladem pro „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“

 před podepsáním požadavku si pečlivě přečtěte a vyplňte všechny kolonky a podepište - čestné prohlášení žadatele,
podklady pro statistický výkaz atd.
Potvrzení / Hlášení o počtu včelstev a umístění stanovišť pro ústřední evidenci včel ČMSCH Hradišťko, který každý
chovatel včel v průběhu léta obdržel, zasílá včelař sám dle pokynů obsažených v dopise/emailu od ČMSCH.
K odevzdání žádosti je možné využít:
a) schůze výboru ZO dne 9. 9. 2020, 16-18 hodin, 3. patro, Domov mládeže, Havlíčkova 443, Česká Lípa
b) odevzdání důvěrníkovi do 13. 9. 2020 a ten doručí nejpozději 16.9.2020 v čase 16-18 hod členům výboru do kanceláře
3. p. DM Havlíčkova 443, ČL
c) vhodit do schránky „Včelaři“ ve vestibulu Domova mládeže, Havlíčkova 443, ČL nejlépe do 9. 9. 2020, nejpozději
však do 16. 9. 2020 do 16 h.
Děkujeme za spolupráci

Česká Lípa, 12. 8. 2020

Za výbor ZO: Milena Nováková, předsedkyně
Vladimír Švorc, jednatel

