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WOJEWODZKI ZWIAZEK PSZCZELARZY

80-874 Gdahsk

ul。 Na Stoku 48

tel。 58暮301"19"04

NIP: 584"030」6-38

Gdahsk, 19.03.2021 「.

Reionowe KoIo Pszczelarzy w

dotyczy: dotaQja do sp「zetu na 2021 r.

Zgodnie z informa(泊, kt6ra otrzymali§my z Krajowego O§rodka Wspa「Cia Rolnictwa, PrZyj?tO naSZ

PrOjekt zakupu sp「zetu pszczeIarskiego w ramach mechanizmu "Wspa「Cie rynku p「Odukt6w

PSZCZeiich" w sezonie 2020/2021. Pr。jekt ot「zyma† nr 655/2020.

WARUNKI OTRZYMANIA DOTACJI NA ROK 2021

1. Warunkiem ubiegania si? O dotaQje sa o函acone skladki cz†onkowskie i ulowe na 「Ok 2021.

2. Z dotaQji moga ko「zysta6 tylko osoby ujete na zweryfikowanych listach z wrze§nia 2020 roku・

3. Jedna osoba mo之e korzysta6 z dotaQji tylko wjednym kole.

4. W ma吃ehstwie nie posiadajacym rozdzieino§ci majatkowej umowe zawiera tylko jedna osoba.

5, Obowiazujacy wz6「 umowy jest dost?Pny:

. na st「onie www.wzpadansk.pI w zakfadce ”dotaQje’’,

・ mOZna wysta6 pro§b? do Biura WZP na ad「es wzpadansk@wp・Pl,

・ egZemPIarz do samodzielnego kopiowania u P「ezesa Rejonowego Kofa PszczeIarzy"

SPRZET PSZCZEしARSKI

P「zed zakupem sprz?tu, PSZCZeIarz musi zawrze6　umowe (2　o「yginaIne egzempiarze)

Z WQjew6dzkim Zwi争zkiem Pszczela「zy w Gdahsku・

1. Pszczeiarz,

Uprawnionym do zakupu sprz?tu PSZCZeIa「skiego jest pszczela「Z, ktC時

1 ) jest uj申y na zweryfikowanych listach produ∞nt6w produkt6w pszczelich z wrze§nia 2020r",

2) posiada ∞ najmniej lO 「Odzin pszczeiich,

3) posiada weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpis do rejestru powiatowego leka「Za

Weteryna申

4) umieszcza p「odukty pszczele na 「ynku zgodnie z obowiazujacymi przepisami p「awa np. w

「amach sprzedaZy bezpoSredniej czy roIniczego handIu detaIicznego,

5) jnwestyQja nie b?dzie wspie「ana w ramach ope「aQji typu: ’’ModemセaQja gospodarstw

「oInych一一, ”Rest川kturyzaqia malych gospodarstw’’, ”P「emie dla m†odych 「OInik6w” oraz



一一InwestyQje odtwarzajace potenQjat produkQji rolnej一’ oraz ”Wsparcie inwestycji w

PrZetWarZanie p「odukt6w rolnych, Obr6t nim=ub ich rozw6j’’

2. Sprzet podiegajacy refundacji,

1) mo之na zakupi6 tyIko nast?Pujace sprz?ty na ZaSadach ok「e引OnyCh w umowie:

●miodarki,

・Odstojniki,

・ dekrystalizatory,

・ StOiy do odskiepiania plastr6w,

・ SuSZarki do suszenia obn6Zy pyikowych,

・ topiarki do wosku,

・ urZadzenia do kremowania miodu,

・ 「efraktometry,

・ W6zki reczne do transportu uIi,

・Wiainie do pyIku,

・ule lub ich eiementy (StOjaki nie sa eIementem uia i podlegaja refundacji jedynie przy

Zakupie w「az ulem)

・ PO書awiacze pylku

・ SPrZet do pozyskiwania pierzgi

2) nazewnictwo sprzetu w umowie i na fakturze musi bv6 takie iak wskazano powv之ej,

3) pszczela「ze (Odbiorcy kohcowi) zakupuja sp「Z?ty We Wlasnym zak「esie,

4) refundady podIegaja wy†争cznie zakupy sprzetu fabrycznie nowego.

3.Umowa,

1) pszczeia「z wype柚a czytelnie i podpisuje umow? Z Wojew6dzkim Zwiazkiem Pszczeiarzy w

Gdahsku wg zal争czonego wzo「u w dw6ch egzempia「ZaCh i obydwa p「ZeSyta na ad「es:

Wojew6dzki Zwiazek Pszczela「zy w Gdahsku, ui" Na Stoku 48, 80-874 Gdahsk. Umowy

najlepiej wysyta6 =stem poieconym z opQj争potwie「dzenia sms - em, gWa「antuje to dotarcie

umowy do biu「a oraz mamy potwierdzenie do「eczenia;

2) numer i date zawarcia umovy nada Biuro WZP;

3) zakupy sprz?tu mOga by6 rea=zowane od dnja j句podpjsanja przez Zarzad WZP w Gdahsku.

4) p「osze nie uZywa6 starych druk6w um6w - WPrOWadzono zmiany;

5) przed wyslaniem p「OSZ? P「ZeCZyta6 umowら

6) wype柚One umOWy P「OSZe dostarczy6 do Biura WZP w te「minie do dnia 15 maja 2021 r・

7) w p「zypadku kiedy wa巾O§6 z†o之OnyCh um6w p「zekroczy kwote dota匂v ulegnie obni之eniu %

「efundacji. 1nfo「macja zostanie zamieszc乙Ona na St「Onie WZP po 15 maja 2020 「・

8) w p「zypadku niewvkorzystania kwotv dotacii dodatkowe umowv beda przvimowane po dniu

15maiabr.

9) umowy wype†nione niezgodnie z podanymi zasadami nie b?da rozpatrywane.

10) pszczela「ze, kt6rzy nie zreaIizuja um6w zakupu sprzetu bez powiadamiania Biu「a WZP,

najp6Zniej do dnja 15.06.2021r., ZOStana POZbawieni mo之=woScj skorzystania

Z dofinansowania w 「oku nastepnym,



1 1) p「awidtowo§6 wype†nienia umowy oraz podpisanie przez uprawnionych czIonk6w Zarzadu

WZP zostanie potwierdzone p「zez biu「O, SmS - em na nume「 teIefonu podany w umowie. Po

tym te「minie mo之na dokona6 zakupu sprz?tu.

12) podpisane umowy zostana zbiorczo przesfane na adres Prezesa RKP.

4. Faktu「a/rachunek.

1) Faktu「a/rachunek powinna by6 wystawiona na kupujacego pszczelarza (Z POdaniem petnych

danych). WaZne! Adres ten sam co na umowie.

2) Faktury/rachunki za zakupiony sprz?t PSZCZeia「ski powinny zawie「a6　szczeg6†owa

SPeCyfikaQje zakupionego sprzetu:

-naZWa Zakupionego sprzetu ( ZgOdna z punktem 2.1 )

-PrOducent

-=oSe

-Cena jednostkowa

-Symbo=ub typ - ZgOdnie z umowa.

5. PlatnoS6 za fakture.

1) Ptatno§ci mo之na dokona6 wy†acznie w formie bezgot6wkowej: PrZeIew bankovy, PrZekaz

POCZtOWy, PtatnO§6 karta platnicza.

2) Pfatno§6 za faktur? muSi mie6 status "P「ZeIew wykonany". Nie b?da hono「OWane Wyd田ki

bankowe z adnotacj争o 。PrZ)鳴Cju przelewu do re訓zacji’’.

3) Na przelewje Iub przekazie pocztowym wskaza6 numer optacan句faktury.

4) Je釦przeIewu dokonuje cztonek rodziny, naIe之y dofaczy6 o§wiadczenie posiadacza rachunku

bankowego, Ze "dokona富przeiewu grzeczno§ciowego w imieniu i na rzecz ……"…〇・〇…’’

*(imie i nazwisko osoby kupujac句SPrZet) z czyteInym podpisem.

6. Wykonanie umowy,

Sp「zet zakupiony w ramach umowy musi:

・ ZOSta6　trvaIe oznakowany napisem"　KOWR　-　rOk zakupu” czyteIny przez　5 Iat

侮rzy u/ach na/eZy oznakowa6 ka之dy e/ement ),

・ W dniu kontroIi musi znajdowa6 sie u pszczeIa「za (nie moZna go odda6 do rekiamaQji przed

Ot「Zymaniem refundady).

7. Przekazanie dokumentacji.

1) W　∞iu uzyskania dofinansowania nale之y dosta「CZy6　do biu「a WZP w Gdahsku,

W niep「zekraczaInym teminie do dnia 16.07.2021 r" ( liczy sie data wptyniecia do biura WZP,

a nie data wys†ania), naStePujace dokumenty:

・ 2 egzemplarze caytelnych kserokQPii fakturv/rachunku, ZaWie「aj争cych m`in・ tyP Zakupionego

u「zadzenia (nazwa zgodna z vykazem), naZWe PrOdu∞nta言Io§6 oraz ∞ne jednostkowa i

PO§wiadczonych przez pszczeiarza za zgodnost czyteInym imieniem i nazwiskiem wg

Za zgodno§6 z oryginalem” i czyteiny podpis imieniem i nazwiskiem pszczeIarza,



・ 2 egzemplarze czytelnych kserokopij dowodu atatno§ci w formie bezaot6wkowei (P「Zelew

bankowy, PrZekaz pocztowy, PtatnO§6 karta ptatnicza, WyCi争gi z 「achunk6w bankowych)

PO§wiadczonych p「zez pszczeIa「za za zgodno§6 czyteinym imieniem i nazwiskiem wg

Za zgodnoS6 z oryginatem’当czyteiny podpis imieniem i nazwiskiem pszczeIarza,

Nie wymagaja potwie「dzenia za zgodno§6　z o「yginatem dokumenty potwie「dzajace

Wykonanie dyspozyQji d「Oga elekt「Oniczna zawie「ajace adnotacj?,之e zostaty sporzadzone

na podstawie Ustawy Prawo bankowe i nie wymagaja dodatkowych podpis6w oraz stempIa

bankowego

. 2　egzemplarze c乙ytelnych kse「okop高　dokumentow DOtwie「dzaiacvch「之e umieszcza

PrOduktv DSZCZeie na rvnku zaodnie z obowiazuiacvmi DrZePisami D「aWa (np. w ramach

SPrZeda之y bezpo§redniej czy roiniczego handIu detaIicznego) poSwiadczonych p「zez

PSZCZelarza za zgodno鈍caytelnym imieniem i nazwiskiem wg wzoru:

”Za zgodno§6 z oryginalem” i czyteiny podpis imieniem i nazwiskiem pszczelarza,

2) KompIety dokument6w naie之y przesyla6　niezwIocznie po dokonaniu zakup6w w ∞lu

utatwienia czynno§ci 「OZ=czeniowych dokonywanych przez Biu「o WZP.

8. Kwota refundaQji,

1) Kwota dofinansowania przyznana pszczeIa「ZOWi zostanie obIiczona przez KOWR

istanowi

-　maksymaInie kwot? nieprzek「aczajac争iloczynu posiadanej przez niego liczby 「odzin

PSZCZelich na dzieh 30.09.2020r言kwoty 70 z†

-　b?dzie nie vvy之SZa ni之　60　%　∞ny nettO danego sprzetu, Wynikajacej

Z faktury/「achunku wystawionego na pszczeiarza o「az

-　bedzie nievvy之SZa ni之12 000z†・

2) Krajowy O§「odek Wspa「Cia RoInictwa w Warszawie dokona roziiczehia umowy

OraZ Wy=czy kwot? 「efundacji poniesionych koszt6w dia ka之dego kohcowego odbio「Cy.

3) Kwota obIiczona przez KOWR zostanie wyplacona pszczelarzowi (Odbio「cy kohcowemu)

W terminie 45 dni od daty wpfywu naIe2no§ci na rachunek WZP w Gdahsku.

9. Nie beda przyjmowane dokumenty:

-　niekompletne,

-　faktury opfacone got6wk争,

-　O「yginaty faktu「,

-　dokumenty nieczyteIne,

-　bez czytelnego podpjsu za zgodnoS6 (jmj? j nazwjsko),

-　nadesfane po terminie.

Dodatkowe informaQje mo之na uzyska6 w biurze WZP, Od poniedziatl(u do czwartku w godz. od 9 00

d0 1500,te上530991 207.
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Z wyrazami szacunku
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