Združenie Slovenská včela
Svrčia 14, 842 08 Bratislava
Určené: oprávneným prijímateľom pomoci podľa nariadenia vlády SR č. 107/2014 Z. z.
Bratislava 26.6.2014

O b e ž n í k ZSV č. 10/2014
Žiadosť o poskytnutie pomoci v zmysle NV č. 107/2014 Z. z.
na podporný rok 2014/2015
OZ ZSV, vnútroorganizačná zložka OZ ZSV, iné včelárske občianske združenie na území SR
alebo neorganizovaný včelár vyplní Žiadosť o schválenie pomoci na tlačive vydanom Združením
Slovenská včela (ďalej len „ZSV“), ktoré tvorí prílohu tohto obežníka. V žiadosti si OZ ZSV,
vnútroorganizačná zložka OZ ZSV, iné včelárske občianske združenie na území SR alebo
neorganizovaný včelár naplánuje požiadavky v rámci uvedených opatrení týkajúcich sa podporného
roka 2014/2015 ( t.j. od 1. septembra 2014 až 31. augusta 2015). Vo vlastnom záujme Vám
odporúčame, aby ste si opatrenia, ktoré je možné vykonať v iný termín, neplánovali ku koncom
výplatných termínov v zmysle nariadenia vlády SR č. 107/2014 Z. z. (t. j. ku koncu mája a augusta
2015), aby nenastala situácia, že ich nestihnete včas predložiť na refundáciu.
Uzávierka prijímania žiadostí Združením Slovenská včela je 10. júla 2014
Termínom uzávierky sa myslí termín doručenia žiadosti fyzicky poštou na adresu Združenia
Slovenská včela, Svrčia 14, 842 08 Bratislava.
Žiadame organizácie, aby pristupovali k vyplneniu žiadosti zodpovedne a naplánovali si všetky
aktivity, ktoré budú v aktuálnom podpornom roku realizovať. Pri podujatiach ako napríklad prednášky
a výstavy je potrebné uviesť presný termín konania. Je potrebné dôkladne vyplniť všetky požadované
položky na tlačive žiadosti.
V prípade všetkých opatrení NV 107/2014 Z. z., pri ktorých nie je pevne stanovená podpora je
potrebné v žiadosti uvesť plánovanú nákupnú cenu. Pri všetkých opatreniach, kde sa to v žiadosti
vyžaduje, nezabúdajte vypĺňať aj kolónku na počet včelstiev prijímateľa pomoci - včelára.
V záujme preukázania hospodárneho, efektívneho a účinného vynaloženia verejných finančných
prostriedkov Pôdohospodárska platobná agentúra vyžaduje od žiadateľov pri oprávnených výdavkoch
vyšších ako 10 000 eur bez DPH preukázanie minimalizovania nákladov na obstaranie tovarov
a služieb. Primeranosť nákladov preukáže žiadateľ zdôvodnením výberu dodávateľa pri jednotlivých
oprávnených výdavkoch a doložením troch cenových ponúk. Detailné informácie ohľadom povinných
príloh sú uvedené v Metodickom postupe Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre podporný rok
2014/2015 (tvoria spolu s NV 107/2014 Z.z. prílohu tohto obežníka).
V zmysle §3, ods. 1, písm. c) NV 107/2014 Z.z. vzdelávací program môžu realizovať len akreditované
inštitúcie v oblasti včelárstva - nahlasuje sa len požiadavka na zúčastnenie sa vzdelávacieho programu.
Aktuálne akreditované vzdelávacie programy sú nasledovné: Asistenti úradných veterinárnych
lekárov, Chov včelích matiek, Apiterapia, Včelárske minimum, Ekologický chov včiel, Ekonomicky
orientovaný chov včelstiev, Výroba a zdobenie medovníkov, Výroba tradičnej medoviny, Začínajúci
včelár, Ošetrovanie včelstiev proti varroáze aerosólovým spôsobom. V prípade záujmu o vzdelávacie
programy/ kurzy na inú tému, môžete navrhnúť ďalšie a zahrnúť ich taktiež do Žiadosti o poskytnutie
pomoci s uvedením počtu záujemcov o daný typ vzdelávacieho programu/kurzu, aby bolo možné
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posunúť tieto požiadavky na vzdelávacie inštitúcie so žiadosťou o započatie akreditácie na
Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVaŠ SR).
V zmysle Metodického postupu pre poskytovanie pomoci na vykonávanie opatrení na zlepšenie
podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi na podporný rok 2014/2015 je
podmienkou pre poskytnutie pomoci skutočnosť, že prijímateľ pomoci nedostal v predchádzajúcich
piatich
rokoch
pomoc
na
nákup
daného
zariadenia
podľa
nasledujúcich
podopatrení NV 107/2014 Z.z.:

 §3, ods. 1, písm. g) nákup výpočtovej a audiovizuálnej techniky pre včelárske
združenia
 §3, ods. 1, písm. i) zabezpečenie technických pomôcok a zariadení na získavanie a
spracovanie včelích produktov
 §3, ods. 1, písm. j) budovanie školských včelníc
 §3, ods. 1, písm. k) budovanie ukážkových, pokusných a ekologických včelníc
 §3, ods. 1, písm. l) ochrana včelstiev pred voľne žijúcou zverou
 §4, ods. 1, písm. d) pomoc na úhradu nákladov na nákup aerosólových vyvíjačov,
kompresorov a iných certifikovaných technických prostriedkov na liečenie varroázy
 §5, ods. 1, písm. a) pomoc na úhradu nákladov na zariadenie na sezónny presun
včelstiev
 §5, ods. 1, písm. c) pomoc na úhradu nákladov na nákup zariadení na úpravu
sezónneho stanovišťa včelstiev
 §5, ods. 1, písm. e) pomoc na úhradu nákladov na nákup zariadenia na ochranu a
signalizáciu proti krádežiam úľov a kočovných zariadení alebo proti ich poškodeniu
alebo zničeniu
 §7, ods. 1, písm. b) na založenie a prevádzku testovacích staníc
 §7, ods. 1, písm. d) pomoc na nákup nových včelstiev osadených matkami
z plemenných chovov slovenskej kranskej včely alebo na nákup novej úľovej zostavy
na ich osadenie pre začínajúcich včelárov
Na základe vyššie uvedených podmienok pre poskytovanie pomoci je nevyhnutné predložiť
zoznam vyššie uvedených zariadení, ktoré má prijímateľ pomoci vo vlastníctve
a zoznamy zariadení, ktoré máte len v dočasnom užívaní, na ktoré Vám bola poskytnutá
dotačná pomoc v predchádzajúcich podporných rokoch, aby bolo možné posúdiť nárok
na podporu týkajúcu sa jednotlivých zariadení a tieto Vám mohli byť v nasledujúcom
podpornom roku refundované. Tieto zoznamy nám predložte spolu so Žiadosťou
o poskytnutie pomoci, predložte zoznamy aj v prípade, že Vám žiadne neboli refundované
a uveďte nám túto informáciu vo forme oznámenia podľa jednotlivých opatrení potvrdenú
pečiatkou Vašej včelárskej organizácie a podpisom štatutárneho zástupcu Vášho OZ.
Pokiaľ ich nepredložíte a nebudeme mať túto informáciu vo forme zoznamu ani oznámenia,
budeme nútení vychádzať z predpokladu, že uvedené dotované zariadenia už vlastníte
a nebudú môcť byť predložené a následne refundované podľa NV 107/2014 Z.z. Vyššie
uvedené zoznamy nemusia predkladať OZ ZSV, vnútroorganizačné zložky OZ ZSV, ktorých
evidenciu za predchádzajúce podporné roky automaticky vedie ZSV, zoznamy predkladajú len
jednorázovo včelárske občianske združenia, ktoré nie sú členom ZSV a neorganizovaní
prijímatelia pomoci.
Čo sa týka podpory pre začínajúcich včelárov, do Žiadosti sa uvádzajú len požiadavky na čerpanie
dotačných prostriedkov po ukončení školenia. Na samotné školenie v školskom roku 2014/2015 bolo
možné sa nahlásiť na stránke: https://www.sosbanbb.sk/ v sekcii kurzy najneskôr

Združenie Slovenská včela
Svrčia 14, 842 08 Bratislava
do 30.6.2014 a na školenie v školskom roku 2015/2016 bude možné prihlásiť sa na stránke:
https://www.sosbanbb.sk/ v sekcii kurzy po 1.9.2014.
Žiadosti OZ ZSV, vnútroorganizačných zložiek OZ ZSV, ostatných včelárskych občianskych združení
na území SR, ktoré nebudú schválené výborom organizácie nebudú brané do úvahy, rovnako ani
požiadavky na poskytnutie pomoci neuvedené v žiadosti nebudú akceptované. Vyplnené žiadosti
posielajte fyzicky poštou na adresu Združenie Slovenská včela, Svrčia 14, 842 08 Bratislava.
Akceptované budú len žiadosti, ktoré budú doručené do 10. júla 2014 doporučenou
poštou potvrdené odtlačkom pečiatky organizácie s podpismi predsedu a členov výboru
organizácie, respektíve vnútroorganizačnej zložky OZ.
V prílohe obežníka zasielame tlačivo na vyplnenie Žiadosti o poskytnutie pomoci
(na tlačive žiadosti je potrebné uviesť deň schválenia výborom s razítkom a podpismi predsedu
a členov výboru organizácie). Neorganizovaný včelár k žiadosti pripojí úradné overenie svojho
podpisu.
K žiadosti treba priložiť kópiu aktuálneho dokladu
staršieho ako 3 mesiace, z ktorého je zrejmé, že účet je vedený
zložky OZ ZSV, ostatné včelárske občianske združenia
neorganizovaného včelára, ktorý žiada o pomoc (napr. kópia
účtu, resp. potvrdenie banky o vedení účtu).

o vedení bankového účtu nie
na OZ ZSV, vnútroorganizačné
na území SR, prípadne na
výpisu z účtu, zmluva o vedení

Žiadame vo vlastnom záujme dodržať stanovený termín.

Ing. Ľudovít Gál
predseda ZSV
Vybavuje: Mgr. Michaela Mižová, Ing. Gabriela Ďurinová
Prílohy:
1. Nariadenie vlády SR č. 107/2014 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok
pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi
2. Metodický postup PPA pre poskytovanie pomoci na vykonávanie opatrení na zlepšenie
podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi na podporný rok 2014/2015
3. Žiadosť o poskytnutie pomoci 2014/2015
4. Žiadosť o poskytnutie pomoci 2014/2015 - VZOR

