Gdańsk, 02.09.2014 r.
Rejonowe Koło Pszczelarzy w
……………………………………….
dotyczy:

dotacji na 2016 r.

W A RU N KI O T RZ Y M ANI A DO T A CJI N A RO K 2 0 15/ 1 6

Warunkiem

ubiegania

się

o

dotacje

jest

posiadanie

numeru

identyfikacyjnego pasieki lub numeru wpisu do rejestru Powiatowego Lekarza
Weterynarii, a także opłacone składki członkowskie i ulowe na rok 2015.
Z dotacji mogą korzystać tylko osoby ujęte na listach z kwietnia 2015 roku.
Jedna osoba może korzystać z dotacji tylko w jednym kole.
W małżeństwie nie posiadającym rozdzielności majątkowej umowę zawiera tylko
jedna osoba.
PROSZĘ NIE UŻYWAĆ STARYCH DRUKÓW – SĄ ZMIANY!
LAWETY
Przed zakupem lawety, pszczelarz musi zawrzeć umowę ( 2 oryginalne egzemplarze ) z
Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Gdańsku ( wzór umowy w załączeniu). Numer i
datę zawarcia nada WZP. Po otrzymaniu z WZP podpisanej umowy, pszczelarz może
przystąpić do zakupu lawety.
Umowy należy złożyć do 16.10.2015 r.

Pszczelarze powinni zakupić lawety we własnym zakresie.
1/ Lawetę może zakupić pszczelarz, który na dzień 30.04.2015 roku posiadał ( opłacił) co
najmniej 30 rodzin pszczelich i który nie jest samoistnym lub zależnym posiadaczem
gospodarstwa rolnego, którego wielkość ekonomiczna nie stanowi równowartości lub więcej
niż 4 ESU ( przez gospodarstwo rozumie się gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomość służącą do
prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników ).
2/ Można zakupić tylko lawety nowe, posiadające homologację.
3/ Lawety zakupione w ramach umowy muszą:
zostać trwale oznakowany napisem” ARR - rok zakupu” czytelny przez 5 lat
w dniu kontroli muszą znajdować się u pszczelarza
4/Maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 60% wartości netto zakupionej lawety,
lecz nie więcej niż 70 zł do jednej rodziny posiadanej ( opłaconej) w 2015 r. i nie więcej niż
10 000 zł dla jednego pszczelarza.
5/ Faktura powinna być wystawiona na kupującego pszczelarza ( z podaniem pełnych
danych). Jedyną formą zapłaty jest przelew ( przekazy pocztowe, przelewy bankowe z
podanym numerem faktury ). Po zakupie przyczepka musi zostać zarejestrowana oraz
musi być na nią wykupiona polisa OC i AC.
W celu uzyskania dofinansowania do biura WZP w Gdańsku, należy w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 29.02.2016 r., dostarczyć następujące dokumenty:
2 egzemplarze czytelnych kserokopii faktury, zawierające nazwę przyczepki, typ,
producenta oraz cenę jednostkową i poświadczoną za zgodność czytelnym imieniem
i nazwiskiem
(„Za zgodność z oryginałem” ….. i czytelny własny podpis)
2 egzemplarze czytelnych kserokopii dowodu płatności ( przekaz pocztowy, przelew
bankowy ) poświadczonych za zgodność czytelnym imieniem i nazwiskiem
(„Za zgodność z oryginałem” ….. i czytelny własny podpis)
1 egzemplarz czytelnej kserokopii dokumentów potwierdzających rejestrację oraz
polis OC i AC poświadczonych za zgodność czytelnym imieniem i nazwiskiem
(„Za zgodność z oryginałem” ….. i czytelny własny podpis)
Ostateczne rozliczenie dofinansowania nastąpi po rozliczeniu umowy ZB-pp/163/307/2015/16
z Agencją Rynku Rolnego w Warszawie ( ARR przyśle listę z naliczoną kwotą refundacji dla
każdego końcowego odbiorcy).

Jednocześnie

informujemy,

że

poniesione

koszty

na

zakup

przyczepek,

udokumentowane niezgodnie z w/w warunkami lub nie dostarczone we wskazanym
terminie, nie będą brane pod uwagę przy refundacji.

SZKOLENIE
Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Gdańsku, w ramach programów dotowanych
przez Unię Europejską, poprzez Agencję Rynku Rolnego, organizuje szkolenie dla
pszczelarzy posiadających numer weterynaryjny pasieki lub numer wpisu do rejestru
PLW, pod tytułem:
„Hodowla pszczół, gospodarka pasieczna oraz choroby pszczół”
Szkolenie będzie jednodniowe, w godz. od 8,00 do 16,00, z podziałem na 2 grupy po
100 osób:
grupa I – listopad 2015 r. - w Lęborku lub Słupsku
grupa II – listopad 2015 r. w Gdańsku, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ul. Trakt Św. Wojciecha 293
Dokładne miejsca i daty zostaną podane w terminie późniejszym!
Tematy szkolenia:
1.Całoroczna gospodarka pasieczna.
2. Hodowla pszczół.
3.Pożytki pszczele.
4.Choroby pszczół.
5.Zatrucia pszczół- zapobieganie i postępowanie po zatruciu.
6.Zapylanie roślin przez pszczoły i plonotwórcza rola pszczół.
Szkolenie zostanie przeprowadzone przez p. Cezarego Kruka, Głównego Specjalistę ds.
Pszczelarstwa w Lubelskim Ośrodku Doractwa Rolniczego w Końskowoli.
W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, certyfikat
zaświadczający ukończenie szkolenia oraz obiad.

Koszt dojazdu oraz częściowy koszt

organizacji szkolenia, w kwocie 30 zł od osoby, ponosi uczestnik szkolenia.
Imienne listy przedstawicieli kół wraz z pełnym adresem zamieszkania, numerem
telefonu i numerem weterynaryjnym oraz z podaniem miejsca szkolenia (druk w załączeniu),
należy przesłać do WZP do dnia 16.10.2015 roku. W przypadku większej ilości chętnych
niż jest miejsc, WZP dokona weryfikacji w porozumieniu z prezesem koła.

Wpłaty należy dokonać w kasie biura lub przesłać na konto WZP
Nr 91 2030 0045 1110 0000 0002 8440.

LEKI
Dofinansowanie zakupu leków przeciwko warrozie –

dofinansowanie leku wynosi

80% jego ceny netto – pozostałe 20% + podatek VAT pokrywa pszczelarz. Można zakupić
ilość dotowanych leków w
Dodatkowym

wymogiem

stosunku do uli wykazanych na liście z 04/2015 roku .
przy

zakupie

dofinansowanych

leków

jest

dostarczenie

potwierdzonego indywidualnie (wystarczy na każdym pieczątka wpływu) przez
Powiatowych Lekarzy Weterynarii, druku zgłoszenia występowania warrozy ( druk w
załączeniu) . Prosimy o potwierdzenie (złożonego wiosną 2015 r.) zapotrzebowania leków
w formie alfabetycznych list imiennych (wg załączonego wzoru – proszę wpisywać pełne
adresy wraz z kodem pocztowym i numerem domu) i przesłanie do biura WZP do dnia
16.10.2015 r. (liczy się data wpłynięcia do biura WZP, a nie data wysyłki) - dokumenty,
które wpłyną po tym terminie nie będą uwzględniane przy rozdziale leków
dotowanych.
Do dyspozycji pszczelarzy będą zakupione następujące leki:
Apiwarol - 25 tabl./op. ( 3-4 tabletki na rodzinę)
koszt 1 opak. brutto 49 zł, dopłata pszczelarza do 1 op. ok. 12,70 zł
(łącznie koło nie może przekroczyć 4 tabletek na 1 rodzinę pszczelą)
Biowar – 10 pasków/op. (2 paski na rodzinę)
koszt 1 op. brutto 57 zł, dopłata pszczelarza do 1 op. ok. 14,78 zł
Baywarol – 4 paski/op. (4 paski na rodzinę)
koszt 1 op. brutto 23 zł, dopłata pszczelarza do 1 op. ok. 5,96 zł
Tak jak w latach ubiegłych, leki rozprowadzać będzie, za naszym pośrednictwem, uprawniona do
tego lecznica weterynaryjna. Przy odbiorze leków należy dostarczyć upoważnienie podpisane
przez wszystkich pszczelarzy odbierających leki (wzór w załączeniu).Termin i warunki odbioru
leków zostaną podane telefonicznie. Ostateczne rozliczenie kosztów zakupu leków nastąpi
po rozliczeniu umowy ZB-pp/083/210/2015/16 z Agencją Rynku Rolnego w Warszawie.
SPRZĘT PSZCZELARSKI
Przed zakupem sprzętu, pszczelarz musi zawrzeć umowę ( 2 oryginalne egzemplarze)
z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Gdańsku ( wzór umowy w załączeniu).

Numer i datę zawarcia nada WZP. Po otrzymaniu z WZP podpisanej umowy, pszczelarz
może przystąpić do zakupu sprzętu.
Umowy należy złożyć do 16.10.2015 r.
Pszczelarze powinni zakupić sprzęty we własnym zakresie.
1/ Można zakupić tylko następujące sprzęty:
miodarki,
odstojniki,
topiarki do wosku,
stoły do odsklepiania plastrów,
suszarki do obnóży pyłkowych,
urządzenia do kremowania miodu
dekrystalizatory
refraktometry
komplety uli -

jeden pszczelarz nie może kupić więcej uli niż 20% liczby

posiadanych ( opłaconych) rodzin pszczelich na dzień 30.04.2015 r.
2/ Sprzęt może zakupić pszczelarz, który na dzień 30.04.2015 roku posiadał ( opłacił) co
najmniej 15 rodzin pszczelich i który nie jest samoistnym lub zależnym posiadaczem
gospodarstwa rolnego, którego wielkość ekonomiczna nie stanowi równowartości lub więcej
niż 4 ESU (przez gospodarstwo rozumie się gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomość służącą do
prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników ).Można zakupić tylko sprzęt nowy.
3/ Sprzęt zakupiony w ramach umowy musi:
zostać trwale oznakowany napisem” ARR - rok zakupu” czytelny przez 5 lat
(przy ulach należy oznakować każdy element )
w dniu kontroli musi znajdować się u pszczelarza
4/ Maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 60% wartości netto zakupionego
sprzętu, lecz nie więcej niż 70 zł do jednej rodziny posiadanej (opłaconej) w 2015 r. i nie
więcej niż 10 000 zł dla jednego pszczelarza.
5/ Faktura powinna być wystawiona na kupującego pszczelarza ( z podaniem pełnych
danych). Jedyną formą zapłaty jest przelew ( przekazy pocztowe, przelewy bankowe z
podanym numerem faktury ).

W
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uzyskania

dofinansowania

do

biura

WZP

w

Gdańsku,

należy

w

nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.04.2016 r., dostarczyć następujące dokumenty:
2 egzemplarze czytelnych kserokopii faktury, zawierającą nazwę sprzętu, typ,
producenta oraz cenę jednostkową i poświadczonych za zgodność czytelnym
imieniem i nazwiskiem
(„Za zgodność z oryginałem” ….. i czytelny podpis)
2 egzemplarze czytelnych kserokopii dowodu płatności ( przekaz pocztowy, przelew
bankowy ) poświadczonych za zgodność czytelnym imieniem i nazwiskiem.
(„Za zgodność z oryginałem” ….. i czytelny podpis)
Ostateczne rozliczenie dofinansowania nastąpi po rozliczeniu umowy ZB-pp/217/709/2015/16 z
Agencją Rynku Rolnego w Warszawie ( ARR przyśle listę z naliczoną kwotą refundacji dla
każdego końcowego odbiorcy)
Jednocześnie informujemy, że poniesione koszty na zakup sprzętu, udokumentowane
niezgodnie z w/w warunkami lub nie dostarczone we wskazanym terminie, nie będą
brane pod uwagę przy refundacji.
MATKI I ODKŁADY PSZCZELE
Koło powinno zakupić pszczoły (zakupy bez ograniczeń finansowych) we własnym zakresie.
1/ Matki pszczele można kupić wyłącznie: nieunasiennione, unasiennione naturalnie bądź
sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem (na fakturze musi być wpis unasienniona ze
sprawdzonym czerwieniem, a nie reprodukcyjna czy inne określenie)
2/ Pszczelarz (końcowy odbiorca ) w danym sezonie nie może zakupić więcej matek i
odkładów pszczelich łącznie, niż 50% ( w tym odkładów nie więcej niż 20% ) liczby
posiadanych rodzin pszczelich na dzień 30.04.2015 roku.
3/ Refundacja wyniesie do 70% kosztów netto pomniejszone o należny do odprowadzenia
podatek VAT od przyznanej dotacji.
4/ Z dotacji na zakup matek i odkładów pszczelich nie mogą korzystać osoby:
- realizujące programy hodowlane, dla linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi
lub rejestry
- rekomendowane przez WZP do sprzedaży odkładów pszczelich
- osoby zamieszkałe pod tym samym adresem co sprzedawca matek lub odkładów
5/ Matki można zakupić we wszystkich pasiekach realizujących programy hodowlane dla linii
hodowlanych, dla których prowadzone są księgi i rejestry (wykaz pasiek w załączeniu), które
posiadają zaświadczenie o stanie zdrowia pszczół w pasiece ( należy uzyskać kserokopię i
dołączyć do faktur za pszczoły) .

6/ Odkłady pszczele ( matki w odkładach muszą pochodzić od matek reprodukcyjnych,
pochodzących z pasiek realizujących programy hodowlane dla linii hodowlanych, dla których
prowadzone są księgi lub rejestry- pochodzenie matek w odkładach powinno być
potwierdzone w karcie pochodzenia) można zakupić w pasiekach, które posiadają
zaświadczenie o stanie zdrowia pszczół w pasiece
( należy uzyskać kserokopię i dołączyć do faktur ), w podanych ilościach, w pasiekach
podanych w umowie z ARR:
Pasieka Hodowlana Maria Wilde, 10-713 Olsztyn, ul. Księżycowa 8 tel. 89/524-03-23,
605/036-181 - max 87 sztuk
Pasieka Hodowlana Franciszek Grabowski,82-230 Nowy Staw, ul. Westerplatte 17
tel. 55/271-55-70, 505/865-451 – max 113 sztuk
Pasieka Hodowlana Andrzej Matula, 11-130 Orneta, ul. Warmińska 26

tel. 55/242-

26-41 , 608/529-634 – max 50 sztuk
Pasieka Rodzinna Sławomir Wnuk, 86-141 Lniano,ul. Kościelna 27, tel. 52/33-23-160
max 50 sztuki
Iwona i Jacek Krysztof, 84-230 Rumia, ul. Nagietkowa 2, tel. 513-174-413 – max 50
sztuk
Pasieka Hodowlana Henryk Marszałek, 72-410 Wysoka Kamieńska
ul. 9 Marca 8B/2, tel. 91/383-20-67, 91/382-90-49, 603/743-819 – max 8 sztuk
Ze względu na ograniczoną ilość odkładów przeznaczonych dla naszych pszczelarzy,
przed złożeniem zamówienia w pasiece hodowlanej, należy uzyskać zgodę WZP!!!!!!!!
7/ Do rozliczenia dopłat przyjmowane będą jedynie faktury i dowody zapłaty wystawione na
Wojewódzki Związek Pszczelarzy, 80-874 Gdańsk, ul. Na Stoku 48,NIP 584-030-46-38.
Jedyną dopuszczalną formą zapłaty jest przekaz pocztowy ( nie wolno płacić gotówką lub
pobraniem pocztowym ani przelewu z własnego konta). Na przekazie pocztowym musi być
podany numer opłacanej faktury – jako płatnik na przekazie należy wpisać Wojewódzki
Związek Pszczelarzy, 80-874 Gdańsk, ul. Na Stoku 48, a nie własne imię, nazwisko i
adres.
Do biura WZP należy przesłać poniższe dokumenty w nieprzekraczalnym terminie do
15.07.2016 r. ( liczy się data wpłynięcia do biura WZP, a nie data wysłania):
faktury
przekazy pocztowe,
dokumenty

potwierdzające

pochodzenie

zakupionych

matek

–

świadectwa

wystawione przez producenta ( przy odkładach również świadectwo na matkę)

listę odebranych pszczół dokładnie wypełnioną (wzór w załączeniu – adres pełny
wraz z kodem pocztowym i numerem domu)
zaświadczenie o stanie zdrowia pszczół w pasiece hodowlanej (kserokopia)
Komplety dokumentów należy przesyłać w miarę systematycznie, zgodnie z datą ich
wystawienia.(do końca miesiąca, w którym była wystawiona faktura).
Jednocześnie informujemy, iż koszty poniesione na zakup matek i odkładów
pszczelich udokumentowane niezgodnie z w/w warunkami lub dostarczone do WZP po
wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę przy rozdziale refundacji !!!
Ostateczne rozliczenie dofinansowania nastąpi po rozliczeniu umowy ZBpp/299/510/2015/16
z Agencją Rynku Rolnego w Warszawie.

Z wyrazami szacunku.
Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze WZP, od poniedziałku do czwartku
godz. od 9

00

00

do 15 , tel. 58/301-19-04.

Za Zarząd

w

