METODICKÝ POSTUP PRO ČERPÁNÍ DOTACE
NA KOMPRESORY K AEROSOLOVÝM VYVÍJEČŮM
A NA AEROSOLOVÉ VYVÍJEČE
K OŠETŘENÍ VČELSTEV PROTI VARROÁZE
V ROCE 2018
Aerosolové ošetření včelstev s využitím přípravků Varidol 125 nebo M-1 AER je
nejúčinnějším způsobem tlumení varroázy včel. Provádí se během listopadu a prosince,
kdy teploty klesly pod 10 °C. Tím, že není v období aplikace přípravku ve většině včelstev
zavíčkovaný plod, dociluje se nejen vyšší účinnosti tlumení

onemocnění, ale i

předcházení rezistence roztoče Varroa destructor k používaným přípravkům.
Z uvedených důvodů je nutné metodu aerosolového ošetření využít u maximálního počtu
včelstev. Proto ČSV, z. s., poskytuje z prostředků neinvestiční dotace MZe ČR pro rok 2018
podporu na níže uvedená zařízení a za níže uvedených podmínek.
(1)

Dotace se poskytne na kompresory, které jsou určeny jako zdroj stlačeného vzduchu
pro aerosolové vyvíječe a na aerosolové vyvíječe vedené v seznamu Veterinárních
prostředků, u ÚSKVBL Brno, pomocí nichž se ošetřují včelstva za účelem tlumení
varroázy.

(2)

Dotace se poskytne na nákup nových kompresorů a aerosolových vyvíječů
zakoupených od 1. ledna 2018 do 30. listopadu 2018, výhradně organizačními
jednotkami (ZO a OO) ČSV, z. s., na řádnou objednávku. ZO a OO ČSV, z. s., je
povedou v evidenci majetku nejméně 5 let. Kontroly bude provádět místní kontrolní
komise. Vzhledem k limitovaným zdrojům poskytne ČSV, z. s., dotaci na max. 47 ks
kompresorů a max. 100 ks aerosolových vyvíječů.

(3)

Dotace se poskytne na nákup KOMPRESORŮ do výše 70 % nákupní ceny, nejvýše však
15 000 Kč.
Na AEROSOLOVÉ VYVÍJEČE se dotace poskytne do 50 % nákupní ceny, nejvýše však
2 350 Kč.

(4)

O dotaci požádají ZO ČSV, z. s., případně OO ČSV, z. s., nejpozději do 10. prosince
2018 sekretariát RV ČSV, z. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1. V žádosti uvedou číslo
bankovního účtu, na nějž má být dotace převedena, a současně k žádosti přiloží
originál faktury za nákup kompresoru nebo aerosolového vyvíječe.

(5)

Sekretariát RV ČSV, z. s., prověří formální správnost žádosti a poukáže do 14 dnů na
účet žadatele příslušnou dotaci. Současně s prostředky zašle sekretariát na kontaktní
adresu uvedenou v žádosti rozhodnutí o přidělení dotace.

(6)

Upozorňujeme, že v případě poskytnutí této dotace nelze použít na nákup
kompresoru nebo vyvíječe žádný další příspěvek z veřejných prostředků (obce, kraje,
fondy EU a podobně).

(7)

Tento metodický pokyn byl schválen usnesením Předsednictva RV ČSV, z. s., dne 9. 5.
2018.
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