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WOJEW6DZKI ZWIAZEK PSZCZE」ARZY

80-874 Gdahsk

uI. Na Stoku 48

teI。 58-301“19-04

N暮Pこ584-030」6-38

Gdahsk, 19.03.2021 r.

Rejonowe Ko十o Pszczelarzy

dotyczy: dotaQja do matek i odkねd6w na 2021 r.

Zgodnie z informaQj争, kt6「a otrzymaIi§my z K「ajowego O§「odka Wspa「Cia Rolnictwa, PrZyjeto

nasz p「qjekt zakupu pszcz61 w ramach mechanizmu ”Wspa「Cie 「ynku p「odukt6w pszczelich”

W SeZOnie 2020/2021. P「Ojekt otrzyma† n「 554/2020,

Poni之ej zamieszczono najwa之niejsze info「ma匂e dotycz争ce udzia†u w p「ocesie dotacyjnym.

WARUNKi PODSTAWOWE OTRZYMANIA DOTACJi NA ROK 2021

1. Wa「unkiem ubiegania si? O dota匂e sa optacone skladki czIonkowskie i ulowe na 「Ok

2021.

2. Z dota句i moga ko「zysta6 tyiko osoby uj?te na ZWeryfikowanych =stach z w「ze§nia 2020

roku,

3. Jedna osoba mo之e korzysta6 z dotacji tyIko wjednym kole, Wjednym zwi争zku"

4. W maセehstwie nje posjadajacym 「OZdzjeino§ci majatkowej z dota旬korzysta tyiko jedna

OSOba.

WARUNKI OTRZYMANiA REFUNDACJi ZAKUPU MATEK I ODKLADOW PSZCZEし1CH

l. Kato powinno zakupi6 pszczo†y (Zakupy bez ograniczeh finansowych) we w†asnym

Zak「esie.

2. Matki pszczele mo之na kupi6: nieunasiennione, unaSiennione naturainie b争dZ

SZtuCZnie ze sprawdzonym czerwieniem oraz matki reprodukcyjne.

3. PszczeIa「z w danym sezonie nie mo之e zakupi6 wiecej matek i odkfad6w pszczeiich

†acznie ni之50% =czby posiadanych rodzin pszcze=ch na dzieh 30.09・2020 「Oku (W tym

Odklad6w nie wi?Cej nj2 20%).

4. Limitu 20 % pakiet6w i odktad6w nie stosuje si? do ma†ych pasiek-do 6 pni pszczelich.



5. Na faktu「ach prosze wykazywa6 wy†acznie zakupy w 「amach przysfugujacego limitu.

Ka之da nadwy之ka jest prywatnym zakupem Pszczeia「za i powima by6 dokonana na

ZaSadach og6Inych.

6. Refundacja wyniesie do 70% koszt6w netto pomniejszone o naIe之ny do odp「owadzenia

POdatek VAT od przyznanej dota坤MaksymaIna cena zakupu matek reprodukcyjnych,

Pakietu lub odkIadu p「zyjeta do refundaQji nie mo之e przekroczy6 200,00 z† za sztuk?.

7. Z dotaQji na zakup matek i odk†ad6w pszczelich nie moga korzysta6 osoby二

〇 bedace pod ocena prowadzona przez podmiot up「awniony p「zez minist「a w†a§ciwego

ds. rolnictwa、

- 「ekomendowane p「zez WZP do sprzeda之y odk†ad6w pszcze=ch,

-　OSOby zamieszkate pod tym samym ad「esem co sprzedawca matek lub odkfad6w.

8. Matki mo之na zakupi6 we wszystkich pasiekach, kt6re posiadaj争za§wiadczenie o stanie

Zdrowia pszcz6† w pasiece. Wykaz pubiikuje KOWR na stronie inte「netowej pod

ad「esem : http://www. kowr.qov. pIlinterwenQja/wsparcie-rvnku-P「Odukt6w-PSZCZe=ch/

Lista powinna by6 zaktualizowana na 「Ok 2021.

9. W pierwszej kolejno§ci beda 「OZPat「yWane faktu「y za matki nieunasiemione o「az

unasiennione naturaInie, a naStePnie pozostate do wycze「Pania kwoty dotacyjn可

10. Pakiety lub odk†ady moZna zakupi6 w nast?Puj争cych pasiekach:

・　Grabowski Franciszek, te看,: 5O5 865 451, uI, WesterpIatte 17, 82-230 Novy Staw -

max, 15O sztuk,

一　Wnuk Sねwomir, tel.こ501 025612, ui, Ko§cieina 27, 86"141 」niano - maX, 3OO

SZ書Uk,

-　Matuia Zbigniew, tei.: 608529634, uI. Warmihska 46, 11"130 Ometa - maX・ 50

SZtuk,

-　Sebastian Szyia「- HumIin lO, 87-853 Kruszyn -maX" 30 szt〃

Przy skladaniu zam6wienia w pasiece hodowianej p「OSZe info「mowa6 o przynaie之no§ci do

WZP w Gdahsku, aby nie p「zekroczy6 przyznanych =mit6w.

11. Do 「ozliczenia doptat przyjmowane beda jedynie kompiety dokument6w zawierajace

O「yginaty:

1) faktura/「achunek

2) przekaz pocztowy

3) dokument potwierdzajacy pochodzenie matek i matek pszczeiich w odktadach,

4) oSwiadczenie(a) Pszczeiarza〈y〉 o odebraniu matek pszczelich" (Uwaga novy

甲m6g!)



Ad. 1) Oryginal faktury lub rachunku musi wskazywa6, 2e:

- Sprzedawca jest - Pasieka Hodowlana

-　Ptatnikiem jest　“ WQjew6dzki Zwiazek Pszczeiarzy, 80-874 Gdahskタ

ui. Na Stoku 48, NiP 584-03046-38.

- Odbiorajest　　葛　Pszcze看arz(e) lub Koio

Ad. 2) Przekaz pocztowy jest jedyna dopuszczaina forma zaptaty.

-　jako platnik musi wskazany Wqjew6dzki Zwiazek PszczeIa「zy.

-　na PrZekazie pocztowym musi by6 podany nume「 odracanei fakturv - W Ceiu

identyfikadi wpfacaj争cego.

Ad. 3〉 §wiadectwo p∞hodzenia w o「yginale dla matek pszcze=ch zakupionych

SamOdzieInie jak i w pakietach.

Ad. 4) OSwiadczenie o odbiorze matek pszczeIich - druk w za†aczeniu.

12. Po up「zednim uzgodnieniu z Kierownikiem, PtatnO§ci za faktu「e dokona Biuro WZP.

Wymagane jest w6wczas dostarczenie kompietu dokument6w o「az przelew

r6wnowarto§ci faktury na konto WZP w teminie 7 dni od dnia zakupu, a PrZed upfywem

terminu platno§ci. Przeteminowanie faktury wyt争cza t? mOZliwo§6.

13. Do biura WZP nale之y przes†a6 poni之SZe dokumenty w niep「zek「aczainym terminie

do 16.07.2021r. (=czy sie data wplyniecia do biura WZP, a nie data wystania).

Komplety dokument6w ze wzgied6w podatkowych naIe之y przesyta6 systematycznie,

ZgOdnie z data ich wystawienia (do kohca miesi ca, W kt6rym byta wystawiona faktura).

14. Nie beda przyjmowane dokumenty:

"　niekompletne,

一　dowody pfatno§ci got6wka Iub pobraniem pocztowym, badZ p「zelewem z w†asnego konta,

“ fakturach/「achunki z vyszczeg6lnionymi kosztami dostawy (tylko sam koszt zakupu

PSZCZ61〉,

“ nadestane poterminie.

15. Ostateczne rozIiczenie dofinansowania nastapi niezwlocznie po rozliczeniu umowy z

Krajowym O§「odkiem Wspa「Cia RoInictwa w Wa「szawie.

Dodatkowe informaQje mo之na uzyska6:

-W biurze WZP, Od poniedzjatku do czwartku wgodz. od 9 00 do 15 00, teI∴ 530 991 207"

Druki mo之na pobra6 ze st「ony www,WZPgdansk.p上

Z wyrazami szacunku,

Ⅵ70JEWODZKl

ふ、VIAZEK PSZCZELARZY
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