
Ldz. …………………………………….                                                                                  
  Gdańsk, 19.03.2019 r.

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

                               
dotyczy:  dotacja do matek i odkładów na 2018r.

WARUNKI  OTRZYMANIA DOTACJI  NA ROK 2017 /18

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!

MATKI I ODKŁADY PSZCZELE

 Koło powinno zakupić pszczoły (zakupy bez ograniczeń finansowych) we własnym zakresie.

1. Matki  pszczele  można  kupić  :  nieunasiennione,  unasiennione  naturalnie bądź

sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem oraz matki reprodukcyjne.    



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 30.09.2017 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 i na

stronie internetowej KOWR), 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 KOWR:    

- Grabowski Franciszek  ul. Westerplatte 17, 82-230 Nowy Staw – max. 100 sztuk,

- Jacek Krysztof ul. Nagietkowa 2, 84-230 Rumia – max. 30 sztuk,

- Matula Zbigniew ul. Warmińska 46, 11-130 Orneta – max. 50 sztuk,

- Wnuk Sławomir ul. Kościelna 27, 86-141 Lniano – max. 200 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 przelewem 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.

  

Do  biura  WZP  należy  przesłać  poniższe  dokumenty  w  nieprzekraczalnym  terminie  

do  10.07.2018r. (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  DIR-

pp/27/527/2017/18 z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Warszawie.

Jednocześnie  informujemy,  że  poniesione  koszty  na  zakup  matek  i  odkładów

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


