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O dotację mogą się ubiegać tylko pszczelarze posiadający weterynaryjny numer
identyfikacyjny lub wpis do rejestru powiatowego lekarza weterynarii.
W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim i posiadających pasieki o
różnych numerach weterynaryjnych lub wpisane pod różnymi numerami w rejestrze PLW,
Agencja Rynku Rolnego będzie traktować jako wspólną własność, z wyjątkiem kiedy osoby te
przedstawią dokument stwierdzający rozdzielność majątkową.
Zapotrzebowania na środki refundowane brane są pod uwagę wraz z listą pszczelarzy i stanem
na 30.08.2016 rok.
Każdy pszczelarz ubiegający się o zapotrzebowanie na dotacje w latach 2017/18, zobowiązany
jest do wypełnienia ankiety o zapotrzebowanie jej i dostarczenie do prezesa koła do dnia 20 marca
2017r. – Ankieta w załączniku do pisma oraz do pobrania na stronie internetowej WZP.
Na podstawie ankiety, prezesi kół przygotują listy zbiorcze zapotrzebowań, wraz z podliczeniem
ogólnej kwoty zapotrzebowania oraz ilości opakowań danego leku.
Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku, prosi o podanie zapotrzebowania zbiorczego na
zakupy dotowane w 2017 roku :
1. Zakup Pszczół


matki pszczele – nieunasiennione,
- unasiennione naturalnie i sztucznie tylko ze sprawdzonym czerwieniem – należy podać
ogólną ilość i wartość zapotrzebowania



odkłady pszczele - należy podać ogólną ilość odkładów oraz przewidywaną wartość

Pszczelarz w danym sezonie nie może otrzymać więcej matek i odkładów pszczelich łącznie niż 50% liczby

posiadanych przez niego rodzin pszczelich. W tym odkładów pszczelich 20% posiadanych rodzin . Dotacja
wyniesie maksymalnie 70% kosztów netto pomniejszona o koszt podatku VAT odprowadzonego od kwoty
dotacji. – wzór tabeli, załącznik Nr 2.
2. Zakup leków do zwalczania warrozy


Apiwarol, Biowar, Bayvarol, Apiguard - należy podać ilość opakowań

 kwas mrówkowy, szczawiowy, mlekowy i octowy – należy podać ilość opakowań wraz
z pojemnością- tylko dla gospodarstw posiadających certyfikat gospodarstwa ekologicznego ( należy załączyć
poświadczoną za zgodność czytelnym podpisem kserokopię certyfikatu)
Dotacja wyniesie maksymalnie 90% kosztów netto, zakupionych leków.

3. Zakup sprzętu pszczelarskiego
Fabrycznie nowy, specjalistyczny sprzęt pszczelarski:
- miodarki,
- odstojniki,
- dekrystalizatory,
- stoły do odsklepiania plastrów,
- suszarki do suszenia obnóży pyłkowych,
- topiarki do wosku,
- urządzenia do kremowania miodu,
- refraktometry,
- wózki ręczne do transportu uli,
- wialnie do pyłku,
- ule wszystkich typów lub ich elementy – w skład ula wchodzi dennica, korpusy, daszek, powałka (opcjonalnie),
dopuszcza się zakup każdego z tych elementów oddzielnie.
Należy podać ilości i wartości poszczególnych urządzeń (każde urządzenie osobno z podaniem producenta
i ceną netto) oraz dołączyć oferty producentów wraz z ceną netto.
Sprzęt dotowany będzie mógł zakupić tylko pszczelarz posiadający minimum 10 rodzin pszczelich. Dotacja wyniesie
maksymalnie 60 % kosztów netto – maksymalna dotacja dla jednego pszczelarza nie przekroczy 50 zł w przeliczeniu
na jedną posiadaną rodzinę pszczelą i nie będzie wyższa niż 10 000 zł.
Z dotacji nie może korzystać pszczelarz, który ubiegał się o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

4. Zakup lawet oraz urządzeń do prowadzenia wędrownej gospodarki pasiecznej
Fabrycznie nowe urządzenia do prowadzenia gospodarki wędrownej:
a) Dla pszczelarzy posiadających co najmniej 30 rodzin pszczelich:

- lawety do przewozu uli,
- wagi pasieczne,
- urządzenia dźwigowe do załadunku i rozładunku uli.
Urządzenia do prowadzenia wędrownej gospodarki pasiecznej, będzie mógł zakupić tylko pszczelarz posiadający
minimum 30 rodzin pszczelich. Dotacja wyniesie maksymalnie 60 % kosztów netto – maksymalna dotacja dla jednego
pszczelarza nie przekroczy 50 zł w przeliczeniu na jedną posiadaną rodzinę pszczelą i nie będzie wyższa niż 10 000 zł.
b) Dla pszczelarzy posiadających co najmniej 150 rodzin pszczelich:
- ładowarki, miniładowarki oraz inne wózki samojezdne do załadunku i rozładunku uli.
Urządzenia do prowadzenia wędrownej gospodarki pasiecznej, będzie mógł zakupić tylko pszczelarz posiadający
minimum 150 rodzin pszczelich. Dotacja wyniesie maksymalnie 60 % kosztów netto – maksymalna dotacja dla jednego
pszczelarza nie przekroczy 100 zł w przeliczeniu na jedną posiadaną rodzinę pszczelą i nie będzie wyższa niż 30 000
zł.
Refundacją nie są objęte prototypy, przyczepy rolnicze, samochody z nadbudowaną przyczepą, koszty homologacji,
rejestracji, ubezpieczenia oraz koszty transportu.
Należy podać indywidualne (każde urządzenie osobno z podaniem producenta i ceny netto) ilości i wartości planowanych
zakupów oraz dołączyć oferty cenowe netto wraz z warunkami technicznymi i danymi producenta.
Z dotacji nie może korzystać pszczelarz, który ubiegał się o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.
Dane te są niezbędne do złożenia prawidłowych projektów i należy je przesłać do biura Wojewódzkiego Związku
Pszczelarzy, ul. Na Stoku 48, 80-874 Gdańsk.

W ostatecznym terminie do 30.03.2017 r. ( data wpływu do biura ).
Brak zapotrzebowania w wyznaczonym terminie, oznacza rezygnację z zakup produktów
dotowanych.
Konkretne ilości, ceny oraz terminy (ewentualnie zmiany produktów) podamy pisemnie po zawarciu umów z ARR.
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