
Ankieta

do wypełnienia i odesłania do prezesa Koła, w trybie pilnym,  na adres:

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

Zgłoszenie  planowanych zakupów dotowanych, na rok 2018/2019

RKP w …………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko pszczelarza  (czytelnie) …………………………………………………………………….

Liczba opłaconych uli na dzień 30.09.2017r. ……………………………………………………………….

Wyszczególnienie

zamówienia

Liczba

sztuk

Liczba

Matki pszczele Matki pszczele i odkłady 
razem wzięte –możliwy 
zakup
do 50% liczby posiadanych 
rodzin w 2017r.
Dotacja wyniesie max.70% 
kosztów netto pomniejszona 
o Vat od dotacji

Nieunasiennione

Unasienione naturalnie-tylko ze 
sprawdzonym czerwieniem

Unasienione sztucznie-tylko ze 
sprawdzonym czerwieniem

Odkłady Możliwy zakup odkładów do 20% 

liczby rodzin w 2017 
Apiwarol 1 op. 25 szt.;

4 tabl. / rodzinę

l. op.

…………
Biowar 1 op. 10 szt.;

2 paski / rodzinę

l. op.

…………
Baywarol 1 op. 4 paski

4 paski / rodzinę

l. op.

…………
Apiguard 2 blaszki / rodzinę

…………..

Kwas mrówkowy, 
szczawiowy, 
mlekowy i octowy

Podać liczbę opakowań wraz

z pojemnością

Zamówienie dotyczy gospodarstw 
posiadających certyfikat 
gospodarstwa ekologicznego.
Należy dołączyć  potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem  czytelnym 
podpisem kopię certyfikatu

l. op. 

…………….

o poj.

…………..

Dotacja do leków wyniesie max. 90% kosztów netto.

Sprzęt pszczelarski - nowy – będzie mógł zakupić pszczelarz posiadający  minimum 10 rodzin pszczelich w
2017r



Dotacja wyniesie do 60% kosztów netto, max. dotacja do 50 zł/rodzinę i nie więcej niż 10.000 zł.

Sprzęt pszczelarski 
Producent

Nr

katalogowy
Ilość Cena netto Uwagi 

Miodarka W przypadku 

innego 

producenta niż 

Łysoń 

należy dołączyć 

ofertę 

producenta wraz

z ceną netto

Odstojniki

Dekrystalizator

Stół do odsklepiania plastrów

Suszarka do suszenia obnóży pyłk.

Topiarka do wosku 

Urządzenie do kremowania miodu

Refraktometr 

Wózki ręczne do transportu uli

Wialnie do pyłku

Kompletne ule wszystkich typów lub 
oddzielne elementy ( w skład ula wchodzi 
dennica, korpusy, powałka, daszek 
(opcjonalnie)
Urządzenia do gospodarki wędrownej– 
będzie mógł zakupić pszczelarz posiadający 
minimum 30 rodzin pszczelich w 2017 r.
- Laweta  - fabrycznie nowa
(dołączyć ofertę cenową wraz z warunkami 
technicznymi i danymi producenta)
- Waga pasieczna
- Urządzenie dźwigowe do załadunku i 
rozładunku uli
Dotacja poza dotacją do innego sprzętu 
wyniesie do 60% kosztów netto, max. 
10.000 zł i nie przekroczy 50 zł na rodzinę
Refundacja nie obejmuje prototypów, 
przyczep rolniczych, samochodów z 
nadbudową, kosztów homologacji, 
rejestracji, ubezpieczenia, kosztów 
transportu
- przy min. 150 ulach ładowarki, 
miniładowarki oraz inne wózki 
samojezdne do załadunku i rozładunku 
uli Dotacja poza dotacją do innego 
sprzętu wyniesie do 60% kosztów netto, 
max. 30.000 zł i nie przekroczy 100 zł na 
rodzinę. 

Należy dołączyć
ofertę cenową 
wraz z 
warunkami 
technicznymi i 
danymi 
producenta.

Z dotacji nie 
korzystają 
pszczelarze, 
którzy już 
korzystali z 
takiej dotacji.

Z  dotacji  nie  może  korzystać  pszczelarz,  który  ubiegał  się  o  dofinansowanie  w  ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), na lata 2014-2020),

  Podpis pszczelarza


