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Žiadost o poskytnutie pomoci na rok 202212023 podľa NV 337/2019

Názov včelárskeho združenia na území SR: Zo SZV Beluša

Sídlo: A. Sládkoviča 694,01861 Beluša

Údaje o štatutárnom zástupcovi - priezvisko, meno, titul: Ing. Ján Šedík
Tel.: 0904 717 299 le_mail: sedik.jan®centrum.sk č. účtu organizácie: SK8S 0900 0000 0000 6368 0234

Identifikaěné číslo organizácie z MV SR: 00178349055

Podpora na opatrenie tgchn,cká pomoc podľa (s95 NVČ 337ĺ2019 Z z)
~ 5 ods. 1 písm. a) Organizovanie prednášol‘Jseminárov

Termín prednášky/seminára . „ . . Miesto konania Druh
‚ . ‚ ‚. Terna prednasky/seminara . ‚ . do 280 €(den, inesiac, rok) ± cas zacialku (uviest presnu adresu) (P15*)

Pozn 1.: Zo SZVIKČ SZV možno poskytnúť pomoc vo včelárskoni roku na zabezpečenie najviac jednej preduášky alebo ~edného serninára na každých 50
včelárov, ktorých podľa údajov v registri včelstiev ku dliii uskutočncnia prednášky alebo semináľa združuje konečiý prijím~el‘ pornoch
Pozn 2.: RZ SZV možno poskytnúť pomoc vo včelárskom roku na zabezpečen ic najviac 5 prednášok alebo seminárov na každých 50 včelárov, ktorých podľa
údajov v registri včelstiev ku dňu uskutočnenia prednášky alebo scminára združuje konečný prijírnatel‘ pomoci.
* označiť, či sajedná O pľednášku (P) alebo seminár (S)

~ 5 ods. 1 písm. c) Zabezpečenie letného kurzu včclárstva pre účastníkov vo veku 6 až 19 rokov
Zabezpečenie letného kurzu . . . Miesto konania ‚ „

‚ . . Datum a cas kouania . . Pocet ucastnikov do 1000 €vcelarstva - nazov (uviesť presnu adresu)

5 ods. 1 písm. d) Zabezpečenie vzdelávania v oblasti včelárstva v akreditovauoin vzdelávacom programe

Údaje o organizácii

chránené
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Téma vzdelávacielio programu (podľa Miesto konania do 900 €Termín vzdelávacieho kurzu
(dcii, mesiac, rok) ± čas začiatj<u zoznamu akreditovaných vzdelávacích Počet zúěastnenýcb(uviest‘ presnú adresu) do 1800 €

nro~r~moy_Mš_SRE

Pozn I.: Vzdelávací program möžu realizovať akreditované inštitúeie v oblasti včelárstva - nahlasuje sa len požiaclavka ia zúčas:nenie sa vzdelávacieho prngramu.
VV SZV svojím uznesením schvat‘uje kurzy, které sa budú vykonávať v podpornom roku 2022/2023,0 Čom informuje vzdelávaciu inštitúciu.

Pozn 2.: Vzdelávací program je vykonaný za účasti najmenej 15 účastníkov (včeláľov alebo včelárskych začiatočníkov~. alebo za účasti najrnenej 7 včelárov,
kterého térnou je inseminácia matiek včely medonosnej alebo senzorické hodnotenie včelúrskych produktov.

5 ods. 1 písm. e) Zabezpeča‘ie včelárskej konferencie

5 ods. 1 písm. 1‘) Zabezpečenie účasti spoločníka alebo člena včchírskelio združenia na vzdelávacom nodu atí v oblasti včelársha
Termín podujatia (dcii, mesiac, Miesto konania Predpokladaná

Názov podujatia Počet účastníkov
rok) (uviest‘ nresnú adresu) cena €

5 ods. 1 písm. i) Publikačná, osvetová a propa~ačná činnosť súvisiaca so včelárstvom
Názov publikácie/materiálu Autor pubJikácie/materiálu* Predpokladaná cella € Počet výtlačkov*

Miesto konaniaNázov včelárskej konferencie Téma včelárskej konferencie Dátnm a čas konania do 100 €
(uviest‘_presnú_adresu)
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Pozn 1.: publikácie a aktivity/činnosti spadajúce do ~ 5 ods. I písni. fl s cenou vyššou ako 500,00 € musia byť pred vydaiírn schválené
Edičnou radou SZV. Záujemcovia o čerpanie pomoci v rámci uvedeného opatrenia zašlá žiadosť o schválenie dane] akt:vity/činnosti alebo
publikácie Edičnej rade SZV zároveň so Žiadosťou o poskytnutie pomoci. Ziadosť musí obsahovať aspoň: názov l3LbIikácie~ akt~“ity/čianDsti.
náklad, predpokladaná cena nákladu, autor/kolektív autorov, obsah, zdóvodncnie vydania, formát, väzba, predpokladam) datum ‘~,dania.
podpis a pečiatka štatutára.

Pozn 2.: v prípade žiadosti o préplatenie etikiet a tabúF na označenie miesta, na ktorom sa propagujíi alebo predávajú včelárske produkty,
doklad preukazujúci získanie ochrannej známky „SLOVENSKÝ MED SZV“, zdóvodnenie vydania, fom-tát, vázba. predpokladaný dátum
vydania, podpis a pečiatka štatuára.
* vyplňa sav prípade publikácie

Termín (deň, mesiac, rok) Názov podujatia Miesto konania Predpokladaná cena E
(uviest presnu a(Iresu)

5 ods. 1 písni. k) Obstaranie výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej I)ríslušenstva pre včelárske združenie, zriadenie
pripojenia k verejnej elektrouickej komunikačnej sjeti pre včelárske združenie, používanie elektronickej komunikačnej služby
včelárskym združením alebo vytvorenie, prevádzkovanie alebo aktualizovanie inforniačného systému využívanébo včeIárskym
združením
Zariadenie . Predyokladaná cena €
Počítač/notebookltablet
Tlač iareň
Datapr~j ektor
Plátno
Ozvuěovacia technika (reproduktor, mikrofón ± príslušcnstvo) 200,— €
Zariadenie pripojenia k vercjnej komunikačncj sieti
Telekornunikačné zariadenie
Používanie elektronickje komunikačnej služby
Vytvorenie, prevádzkovaine alebo aktualizovanie informačného systému

Kategória opráv. nákladov I)Odl‘a Priezvisko, meno, titul včclára . Predpokladaná cena €
NV 337/2019 min. 100€

5 ods. I písm. j) Uskutočneuie včelárskej výstavy, včelárskej súťaže, národuého alebo inedzinárodného včelárskeho podujatia

Pozn I.: Nákup podl‘a ~ 5 ods. 1: písm. k)je možný raz zaS rokov

$5 ods. 1 nísm. fl Obstaranie technických pomůcok alebo zariadení na získavanie, spracovanie alebo skiadi vanie včelúrskych produktov
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Zariadenia na odvčelovanie alebo
manipuláciu s medníkmi atebo
včelárskymi ľámiknli pri rnedobraní

Zariadenia na odviečkovanie
medových plástov
Zariadenia na separáciu vosku od
medu
Zaľiadenia na vytáčanie medu -

medomet
Zariadenia na čistenie alebo
dávkovanie medu

Zariadenia na zabezpečenie
prípravy včelárskych produktov na
leh spracúvanie abbo skiadovanie s
ohrevom, chladením alebo
mrazením
Zariadenia na spracúvanie medu
Zariadenia na skiadovanie alebq
manipuláciu s meclom v medárni
Zariadenia na získavanie abbo
spracúvanie včetieho vosku alebo Ing. Juraj Bebobrad 2000,- €
výrobu včelárskych medzistienok

Zariadenia na ziskavanie,
spracúvanie alebo skladovanie
obnóžkového alebo plástového
n1~I,I1

Zariadenia na získavanie,
spracúvanie alebo skladovanie
materskej kašičky atebo propolisu
Zaľiadenia na zabezpečenie
hygieny spracúvania včelárskydb
pľoduktov
Zariadenia na kontrolu kvality
včelárskych produktov
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Čerpadla na med
Pomůcky na spracúvanie
melicitóznych medo“, ______________________________________________ _________________________

Plničky medu alebo jej
príslušenstva ____________________________________________________________
Nádoby na skladovanie alebo
prepravu medu
Pozn 1.: Nákup rovnakého druhu zariadenia len 1 krát za 5 rokov
Pozn 2.: Potvrdenie regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (d‘alej len „RyPS) o rcgislrácii prevádzkarne po:ravirárskeho podniku pre potraviny živočíšneho
původu, ak sú náklady vyššie ako 1 000 eur.
Pozn 3.: Nádoby na skiadovanie akbo prepravu medu len nerezové
Pozn 4.: Nákup zariadenia v minimbcj cene 00 eur.
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$5 ods. I iísm. m) Obstaranie zariadení na únravu stanovišťa vt
‚ . Prcdpokladaná cena

. . . . Konkretny druh zana«erna ;ta irnravu .Pnezvisko, meno, titul vcelara .~ ‚. * Pocet vcelstiev súčinu 3 eur a počt‘i
stan‘wisťa vcelst‘ a .

vcelstiev
€ ..

€ ..

€ -

€ -

€ ..

E -

€ -

E -

E -

€ -

Pozn 1.: Zariadenia na úpravu stanovišfa sú: motorová píla, motorová kosačka, orezávače konárov, krovinorez.

~ 5 ods. I písm. n) Obstaranie inštruktážnych pomůcok, zariadení aloha materiálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku
Predpoldadaná cena doNazov pomocky puc VK Pocet ks 200€

chránené

Pozn 1.: Predložené doklady musia preukázatel‘ne súvisieť s obstaranim pomócok. zariadení úhredené v hotovosti na príjmov‘~ poKladličný doklad.
Pozn 2.: Nákup na obstaranie pornócok, zariadení alebo materiálov určených na použitic v rámci včelárskeho krúžku, najviac však do výšky 200 eur za vče4rsky
rok.

Pozn 3.: Nákup je možné realizovat‘ ak v predchádzajúcich 2 rokoch ncboki poskytnutá pomoc na nákup pomócok, zariadení alebo rnaterialov rovnakého d:uhu
určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku (s výnimkou pre klobúk a rukavice).

5 ods. 1 písm. g) Ochrana včelštiev, úl‘ov alebo včelárskych zariadení pred poškodcnim alebo odcudzenim
Meno včelára I včelárske združeuie / I Konkrétny druh I

~ Oprávnené náklady Predpoldadaná c~n E
organizačná jednotka zariadenia
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Zariadenia na monitorovanie
včelstiev, úľov alebo včelárskych
zariadení z dóvodu ich ochrany
pred poškodenírn alebo
odcudzenírn
Zariadenia na odpudzovan je voi‘ne
žij úcej zveri

Zariadenia na
vybudovanie opbtenia územia . . ‚ ‚

~‚ ‚ . ‚ ‚ ‚ . Pavol Beniak Elektricky ohradnik 1009,-uzivaneho pri prevadzkovani ulov
alebo včelárskych zariadení
Pozn I.: Podporuje možné poskytnúť Jen pri zakúpení celého komplew zariadenia. Samostatné sťičasti nieje možné zaklp[ť.

~ 5 ods. 1 písm. r) Monitorovanie sezónneho stavu včelstiev
. ‚ . Maw včelára / včelárske združenie I Konkrétny druh Predpokladaná cena €Opravnene naklady . . .

or2anlzacna jednotka zanadenia max. do 500€

Náklady na obstaranie úľovej váhy
Náklady na obstaranie pornöcky
alebo zariadenia na monitorovanie
stavu včiel v (iIi

Náklady na obstaranie zariadenia
umožňujúceho dial‘kový pristup
k údajom získavaných pornocou
úl‘ovej váhy alebo pornócky aiebo
zariadenia na monitorovanie stavu
včiel v úh.

Podpora na opatrenie bój proti škodcom a chorobám včelstiev, predovšetkým varroáze (~ 6 NVČ. 337/2019 Z. z.)
~ 6ods. 1 písm. a) Obstaranieveterinárneho hieku alebo veterináriieho prípravku, ktorý možno uvádzat‘ na trh v SR
Počet včelstiev (za organizáciu) k 30.9.2022 Predpokladaná cena €

700 € 700,00
Pozn.l: Netreba rozpisovať názvy hiekov, len predpokladanú sumu na icky
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* 6 ods. 1 písm. b) Aplikácia veterinárneho lieku alebo veteriuánicho prípravku
včiel medonosných :

chrénené

* 6 ods. 1 písm. c) Obstaranie zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo
zariadenia zabezoečujúceho jeho fun~ovanie
Oprávnené náklady Meno včelára/or2anizácia Prcdpoldadaná cena €
Zariadenia na aplikáciu
vetcrinárncho fleku alebo prípravku
a zabczpečcnic jeho fungovania s
certiflkátom

Kompresor
Centrála
Fumigantné pásiky ZO SZV Beluša €300,OO
Pozn.1: Zariadenia na aplikáciuveterinárcneho liekou alebo prípravku musia byť povolené v SR a zaľegistrované a schválené Ústa~om štátnej

6 ods. I písm. d) a e) Prehliadky včelstiev
Počet prehliadnutých včelstiev na kočovnom stanovišti za organizáeiu podl‘a písni. d) E (0,4U E/včelstvo)

~ € -

Počet prehliadnutých včelstiev na trvalom stanovišti za organizáciu odl‘a písm. e) E (1,OC E/včelstvo)
750 € 750,00

~ 6 ods. 1 písm. I‘) Obstaranie izolátora matky včely medonosnej pre včelstvo
Meno včelára / včelárske združenie / organizačná jednotka Počet včelstiev Predpokiadaná ce~ia E

Pozn. I: Izolátor musí byt prispOsobený na zaizolovanie matky včely medonosnej z dóvodu liečenia včelstiev (nic pridávacia a nic
vychytávacia klietka). Počet izolátorov nesmie presiahnuť počet včelstiev registrovaných u včelára v CEFIZ ku dňu nákupu.

RacionaÍizácia sezónneNo presunu včelstiev (~ 71%/Vč 337/2019 Z. z.)
* 7 ods. 1 písm. a) Obstaranie:zariadenia na sezónny presun včelstiev

Počet včelstiev (za organizáciu) . € (O,64E/včelstNo)
700 € 448,00

na včelstvá z důvodu prevencie alebo liečby choroby

veterinúrneho prípravku na včelstvá “rátane



Žiadost o poskytnutie pomoci na rok 202212023 podľa NV 33712019 chránené

. . . Meno včelára / včelárske zdražcnie / ‚ . Počet koČovných Predp. cena €‚ max.Opravnene naklady . . . Celkovy pocet vcelstiev ‚ ‚

or~amzacna jednotka vcelstiev do 3 300€
Špeciálne dopravné prostriedky
okľern autornobilov, kočovné vozy
Nakiadacie zariadenie
Príves
Palety na príves
Prívesný vozík
Vysokozdvižný vozík
Rudla mechanická
Rudla elektrická

~ 7 ods. 1 písm. b) Sezónny presun včelstva medzi stanovišťami včelstva
~ ‚ . . Prcdpokladaná cenaMeno vcelara Pocet kocovnych vcelstiev

max. do 3€/vcelstvo
€ -

€ -

E -

€ -

€ -

E -

E -

E -

E -

€ -

E -

E -

E -

E -

E -

Spolu O € -

~ 7 ods. I písm. d) Realizácia projektu zabezpečenia efektívnych nastevutch podmicuok včelstiev
Názov projektu Predpokladaná cena €‚ max. do 2000€



Pozn.l: Žiadatcl‘ prcdkladá osnqvu projctku spolu so Žiadosťou o poskytnutic pomoci na podporný rok 2022/2023
Pozn.2: Žiadatcľornjc Zo SZV~:RZ SZV alebo KČ SZV, nic včclár fyzická/právnická osoba.

Podporu laborutórií (~ 8~NV Č. 337/2019 Z. z.)

Žiadost o poskytnutie pomoci na rok 2022í2023 podľa NV 33712019 chránené

Meno včelára / včelárske
„‘ . . „ . ‚. . Prcdpokladanaa) zabezpceenie analyzy vcelarskych produktov na nedy: zdruzenze / organizaena Pocet aMalvz

~ . Cena€
~ jednotka

1. hodnotenia ich kvality vykonáncj v akreditovanorn laboratóriu (na/v/ac 3 anaÍýzv)

2. súťaže o najlepší včelársky produkt vykonanej v referenčnom Iaboratóriu (na/v/ac
3 ana/ýzy)
3. mcdzinárodncj súťaže vykonaiicj v rcfcrcnčnoni alebo v medzinárodnorn
laboratóriu
4. identifikácie kontaminovaného alebo faišovaného včelárskcho produktu vykonanej
v rcferenčnorn alebo v rnedzináradnorn laboratóriu
5. zisfovania toxických činitcl‘o~ alebo patogénov vo včelárskych produkioch
vykonanej v akrcditovanom labĚratóriu
6. zisťovania rezíduí chernickýčb látok abbo zinesí spósobilých vyvolať otravu včiel
medonosných vykonanej v akreditovanom laboratóriu
b) vytvorenie alebo doplňanie databázy údajov o lokálne produlw‘va~ýdi
medoch, ktoré sú použitel‘né Ú zist‘ovanie regionálneho póvodn medu a
identifikáciu falšovaného medu metódou nukleárnej magnetickej rezonancie
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S 9 ods. 1 nísm. c~ Pomoc na náku vakcinovanej matky kranskej včely

Meno včelára Počet b Predpokladaná cena €‚
max. do 1O€/ks

Pozn. I: Pomocje možné poskytnúť len na počet vakcinovanej matky kranskej včely, zodpovedajúci počtu

včelstiev registrovaných v CEHZ ku dňu nákupu.

9 ods. I písm. d) Pomoc na nákup matky kranskej včely, ktorej plemenná hodnota umožňuje použitic na účely prevádzkovania

zariadenia určeného na vykonávanie výkonnostných testov na testovanie plemenncj hodnoty včiel medonosných

Názov a adresa testačnej stanice Počet testovaných matick Predpokladaná cena E,
max. do 150€/ks

Pozn. 1: Žiadateľ priloží potvrdenie, žeje registrovaným členom chovatel‘ov včelích matiek

* 9 ods. 1 písm. e) Pomoc na n~iku plemennej matky kranskej včely z mého členského štátu Európskej únie abbo z tretidio štátu

Meno včelára Počet plemenných matiek Predpokladaná cena
max. do fOE/ks

Pozn.1: Žiadatel‘ priloží potvľclenie, žeje registrovaným členom chovatel‘ov včelích maticI<

Meno včelára Počet nakúpených včelstiev Predpokladaná cena €‚
max. do 25€Iks

Pozn. 1: Začínajúcim včelárom je FO, ktorá posiedných 5 rokov nechovala včely a nebola registrovaná v CEHZ.
Pozn.2: max. výška pomoci do 25 EUR z oprávnených nákiadov na nákup nových včelstiev s plemennou matkou kranskej včev. Fomccje

poskytovaná na maximálne 5 včelstiev.

Pozn.3: Podporuje možné poskytnúť len po absolvovaní vzdelávacieho programu podľa ~ 5 ods. I písm. d) naľiadenia Č 337/2019 Z. z. a v

danom včelárskom roku nakúpil aj včeistvá.

9 0(1g. 1 písm. 1) Pomoc na nákup najviac piaticii nových včelstiev 5 plemennou matkou kranskcj včely pre včelárskelio začiato~níka
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Opatrenrn na podporu obnoven“ stavu včeist‘ev (~ 9 I‘JVČ 337/2019 Z z)
~ 9 ods. 1 písm. a) Pomoc na nákup plemennej neoplodnenej matky kranskej včely šľachtenej na hygienický prejav a odolnost‘ ‚‘oči varroáze alebo
obstaranie jej larvy v materskej bunke
Počet nakúpených .

‚ . . . Predpokladana cena €‚neoplodnenych matiek kranskej Meno vcelara
~ max. do 5€/ks

vcely

Počet nakúpených lariev matky . Predpokladaná cena €‚
. Meno vcelara

kranskei vcely max. do 3€/ks

Počet nakúpených prirodzene: ~. ‚ Predpokladaná cena €‚
‚ . Meno vceiaraoplodnenu vceliu matku : max. do 1O€/ks

Počet nakúpených umelo ‚. . Predpokladaná cena €‚
. . Meno vcelara

oplodnenu vceliu matku wax. do 15€/ks

chránené

Pozn. : Pomoc je možné poskylnúť

S 9 ods. 1 nísm. b) Pomoc na cáku

len na počet včelích matiek, zodpovedajúci počtu včelstiev registrovaných v CEHZ ku dňu nákupu.

nrirodzene alebo umelo onlodnenel matky knn~kci včely
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Pozn.2: Orgánoni uskutočňujúcim aplikovaný výskum je osoba, ktorá vytvorila aspoň dye odborné práce týkajúce sa včiel, <toré holi reg~strované v databáze Web
of Science alebo SCOPUS, a které boli zverejnené v ktorejkol‘vek z nich vo vzá.jomnom odsiupe najviac dvoch rokov.

Vyblásenie štatutárneho zástupcu vnútroorganizačuej zložky včelárskeho združenia na území SR, že:
a) všetky informácie uvedené v tejto žiadosti vrátane príloh sú správne, úplné a pravdivé,
b) sú mu známe podmienky poskytovania pomoci, ktorú žiadam v tejto žiadosti a som si vedomý požiadaviel vzťahujúcich sa na pomoc, o ktorú žiadam,
c) sa mu na ten istý účel neposkytla má dotácia zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov EU alebo VUC,
d) súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a dophení niektDrýcll zákonov,
e) je si vedomý, že údaje zo žiadsoti o dotáciu a z rozhodnutí vydaných na základe tejto žiadosti mčžu byť zverejneié v s«ade s či. Ill a 112 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) Č. l306/20~3 a móžu byť spracovávané subjektmi Únie a Slovenskei republiky príslušnými v oblasti auditu a kontroly za
úČelom ochrany finančných záujmov Ún e,
f~ poskytne súčinnosť kontrolným orgánom a umožní vykonanie všetkých kontrol, vrátane všetkých kontrol na mieste,
g) je si vedomý, že v prípade uvedenia nesprávnych údajov, ako aj v prípade nedodržania podmienok poskytovania pomoci sa dopúšťa správneho deliktu, za ktoiý
móže byť udelená pokuta a povinnosti vrátiť poskytnutú podporu aj s úrokmi resp. penále,
Ii) je si vedomý toho, že vylákaním príspevku alebo mého pinenia zo štátneho rozpočtu,rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, ktorého poskytnutie alebo použ:tieje
podl‘a všeobecne záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nespÍňa, a to uvedením do omylu v otázke ich spinenia, móže byť posúdené ako tresrný
čin subvenčného podvodu v znwsle zákona č. 300/2005 Z.z.

Záväzok
Zaväzujem sa:
a) dodržať všetky podmienky na poskytnutie pomoci,
b) poskytnúť súčinnosť a umožniť vykonanie všetkých kontrol, vrátane kontrol na mieste,
c) poskytnúť ďalšie požadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie oprávnenosti žiadosti,
d) písomne oznámiť každú zmenu údajov o organizácii uvedených v záhlaví žiadosti na SZV najneskór do desať pracovnýca dní odjej vzniku,
e) uchovávať všetky doklady preukazujúce poskytnutie dotácie Po dobu minimálne 10 rokov.

~ bezodkladne vrátiť dotáciu alebo jej časť v prípade porušenia dotačných podmienok na výzvu žiadatel‘a, zároveň sa zaväzujern nahradď škodu, ktorá žiadatel‘o‘ i
vznikne v súvislosti s oneskorenýrn vrátením dotácie (sankčný úrok).
Miesto: Beluša

Meno a priezvisko predsedu včciárskeho
Dátum: 27.05.2022 združenia na území SR v. r.: Ing. Ján Sedík

Odtlačok pečiatky a podpisy členov výboru vče1árskeho združenia na území SR:



Žiadost o poskytnutie pomoci na rok 2022/2023 podl‘a NV 33712019 chránené

Pozn.4: Podporuje možné poskvtnúť len po absolvovaní vzdelávacieho programu, ktorý bude ukončený v podpornom roku 2U22i2023

* 9 ods. 1 písm. g) Pomoc na rákun najviac piaticli nových úľových zostáv pre včelárskeho začiatočníka
Predpokladaná cena € I

~ Meno včelára Počet nakúpených včelstiev I
max. do 45€Iks

Pozn. 1: Začínajúcim včelárom í~ FO, ktorá posledných S rokov nechovala včely a nebola registrovaná v CEHZ.
Pozn.2: max. výška pomoci do 45 EUR z oprávnených nákladov na nákup nových včelstiev s plemennou matkou kranskej včely. Pomoc je poskytovaná na
maximálne 5 úI‘ových zostáv.
Pozn.3: Podporu je možné posl~itnúť ten po absolvovaní vzdelávacieho programu podľa ~ 3 ods. I písm. d) nariadenia Č. 3372019 Z. z. a v danom včelárskom
roku nakúpil aj úl‘ové zostavy.

Pozn.4: Podporu je možné poskvtnúť len Po absolvovaní vzdelávacieho programu, ktorý bude ukončený v podporncm roku 2022,2023

Spolupráca s orgánom isskutočňujúcin; aplikovaný výskum (~ 10 NVČ. 337/2019 Z. z.)
Meno včelára I včelárske

Realizáciu projektu aplikovaného výskurnu v oblasti: združenie / organizačná Nazov vyskumného Predpoldadaná
. pracoviska cena
jednotka

a) šl‘achtenia slovenskcj kranskej včely alebo ochrany jej genetických zdrojov
b) vedenia plemenárskej evidencie včely medonosnej
c) monitorovania zdravotného stavu včiel medonosných alebo výskumu leh zdravia

d) monitorovania vplyvu prípravkov na ochranu rastlin, pomocných pripravkov v
ochrane rastlín alebo mých chemických látok alebo zmesí na zdravic, život alebo
úhyn včiel medonosných
e) výskumu alebo vývoja spoľahtivýcb inetód liečby alebo ošetrovania včiel
medonosných

f~ alternatívnych postupov ochrany včely medonosnej proti klieštikovi včeliemu
(Varroa destructor L.), mým škodcom alebo mým patogénom
g) laboratórnych analýz včelárskych produktov na účely hodnotenia iou kvality
Ii) apiterapie

i) zvyšovania úrody pol‘nohospodárskych plod ín v dósledku opel‘ovacej činnosti včiel
j) monitorovania výskytu včelej pastvy v Slovenskej republike
Pozn. 1: Žiadatel‘ podáva návrh výskumného projektu s predpokladaným rozpočtoni nu jeho rcalizáciu a s návrhom zmluvy s riešitel‘skou organizáciou, ktorá
upravuje podmienky spolupráce, financovania, využitia a odovzdania ‘ýslcclkov vý4umnéhu projektu, agentúre v termíne od 1. úna do 30. júna kalendárneho roka,
v ktorom podávažiadosťo schválenie pomoci podl‘a ~ 3 ods. I NV č. 337/2019 Z. z.,



Meno a prezvisko
Ing. Ján Sedik
Radovan Slávik

Tibor Gancarčík
Ing. Vladimir Hlobík
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