
Ldz. …………………………………….                                                                                  
  Gdańsk, 09.04.2018 r.

                                                                                       
Rejonowe Koło Pszczelarzy w
……………………………………….                    

                               
dotyczy:  dotacja  do  zakupu  urządzeń  do  prowadzenia  gospodarki  wędrownej

na 2018r.

Warunki  otrzymania  dotacji  do  zakupu  urządzeń  do  prowadzenia  gospodarki  wędrownej
na 2018r.

 Warunkiem ubiegania się o dotacje są opłacone składki członkowskie i ulowe na rok 2018.

 Z dotacji mogą korzystać tylko osoby ujęte na listach z września 2017 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!

 Przed zakupem sprzętu, pszczelarz musi zawrzeć umowę ( 2 oryginalne egzemplarze) z

Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Gdańsku ( wzór umowy w załączeniu). 

Umowy będą  rozpatrywane  wg  kolejności  wpływu  do  biura  WZP w Gdańsku  do
rozdysponowania kwoty przeznaczonej na dotację na sprzęt.

1. Pszczelarz

Uprawnionym  do  zakupu  urządzeń  do  prowadzenia  gospodarki  wędrownej  jest

pszczelarz, który:

1) posiada co najmniej:

a) 30 rodzin pszczelich – w przypadku zakupu przyczep (lawet) do przewozu uli,

wag pasiecznych, urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli,

b) 150  rodzin pszczelich –  w  przypadku  zakupu  ładowarek,  miniładowarek  oraz

innych wózków samojednych do załadunku i rozładunku uli,



2) posiada weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpis do rejestru powiatowego lekarza

weterynarii,

3) inwestycja nie będzie wspierana w ramach działań z zakresu PROW: "Modernizacja

gospodarstw rolnych", "Restrukturyzacja małych gospodarstw",  "Premie dla młodych

rolników" oraz "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej".

2. Urządzenia podlegające refundacji.

1) można zakupić tylko następujące urządzenia do prowadzenia gospodarki wędrownej

na zasadach określonych w umowie: 

 przyczepy (lawety) do przewozu uli, 

 wagi pasieczne,

 urządzenia dźwigowe do załadunku uli i rozładunku uli,

 ładowarki,  miniładowarki  oraz  inne  wózki  samojezdne  do  załadunku  i

rozładunku uli;

2) pszczelarze (odbiorcy końcowi) zakupują urządzenia we własnym zakresie.

3) refundacji podlegają wyłącznie zakupu urządzeń fabrycznie nowych..

3. Umowa.

1)  pszczelarz  wypełnia  i  podpisuje  umowę  z  Wojewódzkim  Związkiem  Pszczelarskim  

w Gdańsku  wg załączonego wzoru w dwóch egzemplarzach i obydwa przesyła na adres:

Wojewódzki Związek Pszczelarzy

Ul. Na Stoku 48 

80-874 Gdańsk

2) numer i datę zawarcia umowy nada Biuro WZP.

3) zakupy urządzeń mogą być realizowane  od dnia otrzymania umowy podpisanej  przez

Zarząd WZP w Gdańsku.

4) proszę nie używać starych druków umów – wprowadzono zmiany. 

4. Faktura/rachunek. 

1)  faktura/rachunek  powinna  być  wystawiona  na  kupującego  pszczelarza  (z  podaniem

pełnych danych). Ważne! Adres ten sam co na umowie.

2) faktury/rachunki  za  zakupiony  sprzęt  pszczelarski  powinny  zawierać  szczegółową

specyfikację zakupionego sprzętu – zgodnie z umową. 

3)  płatności  można  dokonać  w  formie  przelewu  bankowego  lub  przekazu  pocztowego.

Na przelewie lub przekazie pocztowym wskazać nr opłacanej faktury.

5. Wykonanie umowy.

1) Urządzenia zakupione w ramach umowy musi:

 zostać trwale oznakowany napisem” KOWR - rok zakupu” czytelny przez 5 lat,



 w dniu kontroli musi znajdować się u pszczelarza (nie można go oddać do reklamacji

przed otrzymaniem refundacji).

6. Przekazanie dokumentacji.

1) W  celu  uzyskania  dofinansowania  należy  dostarczyć  do  biura  WZP  w  Gdańsku,  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia  16.07.2018 r. ( liczy się data wpłynięcia do biura

WZP, a nie data wysłania), następujące dokumenty:

  2  egzemplarze czytelnych  kserokopii  faktury/rachunku,  zawierających  typ

zakupionego  urządzenia,  nazwę  producenta,  ilość  oraz  cenę  jednostkową  i

poświadczonych przez pszczelarza za zgodność czytelnym imieniem i  nazwiskiem

wg wzoru:

            „Za zgodność z oryginałem” ….. i czytelny podpis pszczelarza,

 2 egzemplarze czytelnych  kserokopii dowodu płatności (przelew bankowy, przekaz

pocztowy,  wyciągi z rachunków bankowych) poświadczonych przez pszczelarza za

zgodność czytelnym imieniem i nazwiskiem wg wzoru:

           „Za zgodność z oryginałem” ….. i czytelny podpis pszczelarza.

Nie wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające

wykonanie  dyspozycji  drogą  elektroniczną  zawierające  adnotację,  że  zostały

sporządzone na podstawie  Ustawy Prawo bankowe i  nie  wymagają  dodatkowych

podpisów oraz stempla bankowego

 w przypadku zakupu przyczep (lawet)  do przewozu uli  –  kserokopie dokumentów

potwierdzających rejestrację  oraz kserokopie polis ubezpieczenia OC i AC przyczep

poświadczonych przez pszczelarza za zgodność czytelnym imieniem i  nazwiskiem

wg wzoru:

           „Za zgodność z oryginałem” ….. i czytelny podpis pszczelarza.

2) Komplety  dokumentów należy przesyłać  niezwłocznie po  dokonaniu  zakupów w celu

ułatwienia czynności rozliczeniowych przez Biuro WZP.

7. Kwota refundacji. 

1)  Kwota  dofinansowania  przyznana  pszczelarzowi  zostanie  obliczona  przez  KOWR  i

stanowi:

A.  w  przypadku  zakupu  przyczepy  (lawety)  i/lib  wagi  pasiecznej  i/lub  urządzeń

dźwigowych do załadunku  i  rozładunku uli,  w okresie obejmującym łącznie sezony

2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019:

- maksymalnie kwotę nieprzekraczającą iloczynu  posiadanej  przez  niego  liczby

rodzin pszczelich na dzień 30.09.2017r. i kwoty 50 zł

- i  będzie  nie  większa  niż  60  %  ceny  netto  danego  urządzenia,  wynikającej  z

faktury/rachunku wystawionego na pszczelarza oraz 

- będzie nie większa niż 10 000 zł. 



B.  w  przypadku  zakupu  ładowarek  i/lub  miniładowarek  i/lub  wózków  samojezdnych  do

załadunku i rozładunku uli w okresie obejmującym łącznie sezony 2016/2017, 2017/2018 i

2018/2019:

- maksymalnie kwotę nieprzekraczającą iloczynu posiadanej przez niego liczby rodzin

pszczelich na dzień 30.09.2017r. i kwoty 100 zł

- i  będzie  nie  większa  niż  60  %  ceny  netto  danego  urządzenia,  wynikającej  z

faktury/rachunku wystawionego na pszczelarza oraz 

- będzie nie większa niż 30 000 zł. 

2) Krajowy  Ośrodek  Wsparcia  Rolnictwa  w  Warszawie  dokona  rozliczenia  umowy  

nr  DIR-pp/24/325/2017/18  oraz  wyliczy  kwotę  refundacji  poniesionych  kosztów  dla

każdego końcowego odbiorcy.

3) Kwota obliczona przez KOWR zostanie wypłacona pszczelarzowi (odbiorcy końcowemu) 

w terminie 30 dni od daty wpływu należności na rachunek WZP w Gdańsku.

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.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze WZP, od poniedziałku do czwartku  w godz.

od 9 00 do 15 00, tel.: 58 / 301-19-04. 

Druki można pobrać ze strony www.wzpgdansk.pl

Z wyrazami szacunku

                                                                             Za Zarząd

 


