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WOJEWODZK寒ZWIAZEK PSZCZ軋ARZY

80-874 Gdahsk

ut. Na Stoku 48

te!. 58細301 -19“04

NIP: 584。03046-38

Gdahsk, 19.03,2021 r.

Rejonowe KoIo Pszczeiarzy w

dotyczy: dotacja do zakupu urzadzeh do prowadzenia gospodarki wedrownej

na2021「.

Zgodnie z informa(泊, kt6r争ot「zymaii§my z Krajowego O§rodka Wspa「cia RoInictwa, P「Zyjeto

nasz prQjekt zakupu urzadzeh do p「OWadzenia gospoda「ki wedrownej w 「amach mechanizmu

"Wspa「cie rynku produkt6w pszczelich" w sezonie 2020/2021 " P「ojekt ot「zyma† n「 34212020.

WARUNKI OTRZY州ANiA DOTACJI NA ROK 2021

1. Wa田nkiem ubiegania si? O dotaQje sa opfacone sk†adki cz†onkowskie i uIowe na 「Ok 2021.

2. Z dotady moga korzysta6 tyIko osoby山ete na zweryfikowanych Iistach z wrzeSnia 202Or"

3. Jedna osoba moZe ko「zysta6 z dotac申ylko w jednym kole"

4. W matZehstwie nie posiadajacym rozdzielno§ci maj争tkowej umow? Zawiera tyIko jedna

OSOba.

5. Obowiazuj争cy wz6r umowy jest dostepny:

1. na stronie www.wz閃dansk.pI w zak†adce 。dotaQje",

2. moZna wysta6 pro§be do Biura WZP na adres wz閃dansk@wp・Pl,

3. egzempIarz do samodzielnego kopiowania u P「ezesa Rejonowego Kola Pszczelarzy.

6. O refundacje sprz?tu do gospodarki wedrownej moZna ubiega6 sie tyIko jeden raz

W trakcie obowiazywania trzyIetniego programu wsparcia (看ata 2O2O"22)・

URZADZENIA DO PROWADZENIA GOSPODARKI WEDROWNEJ

P「zed zakupem urz争dzeh, PSZCZela「z musi zawrze6 umowe (2 o「yginaine egzempia「Ze) z

Wojew6dzkim Zwi争zkiem Pszczela「zy w Gdahsku ( WZ6「 umowy w za†aczeniu)・

1. Pszczeiarz

Up「awnionym do zakupu urzadzeh do p「owadzenia gospoda「ki wedrownej jest pszczeIa「z,

柾6「y:

1) jest uj申y na zweryfikowanyc掴stach producent6w produkt6w pszczelich z wrze§nia

2020「,,

2) posiada co najmniej:



a) 25 rodzin pszczeIich - W PrZyPadku zakupu p「zyczep (iawet) do przewozu uii, Wag

PaSiecznych, u「Z争dzeh dZwigowych do zafadunku i 「OZ†adunku uii, eIekt「yzato「6w

(PaStuCh6w elektrycznych) oraz Ioka=zato「6w GPS uIi,

b) 150　rodzin pszczeiich　-　W PrZyPadku zakupu elektryzato「6w (PaStuCh6w

elekt「ycznych) o「az IokaIizator6w GPS uii, †adowa「ek, minifadowarek o「az imych

W6zk6w samqiezdnych do za†adunku i 「oz†adunku u=,

3) posiada weterynaryjny nume「 identyfikacyjny lub wpis do rejest「u powiatowego

iekarza weteryna申

4) umieszcza produkty pszczeIe na rynku zgodnie z obowiazujacymi przepisami p「awa

np. w ramach sprzeda之y bezpo§redniej czy 「Olniczego handlu detaiicznego,

5) inwestycja nie b?dzie wspierana w ramach operacji typu: ”ModernizaQja gospodarstw

roInych’一言’Rest「ukturyzaQja ma†ych gospodarstwl’, ’’P「emie dIa mtodych roinik6w’一o「az

一’inwesty匂e odtwarzaj争ce potenQjat produkQji roinej’’o「az ”Wsparcie inwestyQji w

PrZetWarZanie produkt6w 「oInych, Ob「6t nim血b ich rozw6j’’

2. Urzadzenia podIegajace refundacji.

1) moかa zakupi6 tyIko nastepujace urzadzenia do prowadzenia gospodarki wed「OWnej na

ZaSadach ok「e引onych w umowie:

・ PrZyCZePy (Iawety) do przewozu uli,

・ Wagi pasieczne,

・ urZadzenia dZwigowe do zatadunku i rozladunkuし川,

・ elektryzato「y (PaStuChy eiektryczne),

・ iokaIizato「y GPS uli,

.1adowarki, miniねdowarki oraz inne w6zki samojezdne do zaladunku

i roztadunku uii;

3) w zwiazku z rozszerzeniem =sty u「zadzeh podIegajacych refunda匂i pszczeIa「ze moga

dokonywa6　zakup6w tych u「z争dzeh pomimo niez†oZenia na nie zapotrzebowah

indywidualnych w paZdzie「niku 2020r",

4) nazewnictwo urzadzenia w umowie i na fakturze musi by6 takie iak wskazano powv之ej,

5) pszczelarze (Odbiorcy kohcowi) zakupuja urzadzenia za wtasne §rodki,

6) refundaQji podiegaja wytacznie zakupy u「Zadzeh fabrycznie nowych.

3.Umowa.

1) pszczeIa「z wypelnia czyteInie i podpisuje umowe z Wojew6dzkim Zwiazkiem

Pszczelarzy w Gdahsku wg zataczonego wzoru w dw6ch egzempIarzach i obydwa

PrZeSyfa na adres二Wojew6dzkj Zwiazek Pszczelarzy w Gdahsku, uI. Na Stoku 48, 80-

874 Gdahsk. Umowy najIepiej wysyta6 1istem poIeconym z opQj争potwie「dzenia sms -

em, gWarantuje to dotarcie umowy do biura o「az mamy potwierdzenie do「eczenia;

2) numer i date zawarcia umowy nada Biuro WZP;



3) zakupy u「zadzeh moga by6 rea=zowane od dnia jej podpisania przez Zarz争d WZP w

Gdahsku;

4) prosz? nie uZywa6 starych druk6w um6w - WP「OWadzono zmiany;

5) p「zed wysfaniem p「osze p「zeczyta6 umowe;

6) wypetnione umowy p「osz? dosta「czy6 do Biura WZP w terminie do dnia 15 maja

2021「.;

7) w przypadku kiedy warto§6 z†o之OnyCh um6w p「zekroczy kwote dota(和　ulegnie

ObniZeniu % 「efundaQji. lnformaQja zostanie zamieszczona na st「Onie WZP po 15 maja

2021「言

8) w p「ZVPadku niewvko「zvstania kwotv dotacii dodatkowe umowv beda D「ZVimowane oo

dniu 15 maia br言

9) umowy wype†nione niezgodnie z podanymi zasadami nie beda rozpatrywane;

10〉 pszczeIarze, kt6rzy nie z「ealizuja um6w zakupu urz争dzeh bez powiadamiania Biura

WZP, najp6Zniej do dnia 15.06.2021「., ZOStan争POZbawieni mo之=wo§ci skorzystania

Z dofinansowania w roku nast?Pnym;

1 1) prawidtowo§6 wype柚enia umowy oraz podpisanie przez uprawnionych cz†onk6w

Zarzadu WZP zostanie potwie「dzone p「ZeZ biuro, SmS - em na nume「 telefonu podany

W umOWie. Po tym terminie mo之na dokona6 zakupu urzadzenia do prowadzenia

gospodarki w?d「OWnej;

12) podpisane umowy zostana zbiorczo przesねne na adres Prezesa RKP.

4. Faktu「aIrachunek,

1) faktura/「achunek powinna by6 wystawiona na kupuja∞gO PSZCZelarza (Z POdaniem

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

2) faktury/「achunki za zakupione urzadzenia pszczelarskie powinny zawiera6 szczeg6towa

SPeCyfikaQj? ZgOdnie z umowa;

5. Piatno§6 za fakture,

1) P†atno§ci mo之na dokona6 vytacznie w formie bezgot6wkowej: PrZeiew bankowy,

PrZekaz pocztowy, PtatnO§6 karta ptatnicza.

2) Pfatno§6 za faktur? muSi mie6 status 。P「ZeIew wykonany”. Nie beda hono「owane

Wyd「uki bankowe z adnotaqia o ”PrZyjeciu p「zeiewu do realizaQji"・

3) Na przelewie lub p「Zekazie pocztowym wskaza6 nume「 OPtaCanej faktury.

4) Je釦przeIewu dokonuje cztonek rodziny, naie之y do†aczy6 o§wiadczenie posiadacza

「achunku bankowego, Ze "dokona十przelewu grzeczno§ciowego w imieniu i na

rzecz 〇〇〇〇…….,…,” *(imi? i nazwisko osoby kupuja∞j sp「Zet) z czytelnym podpisem.

6, Wykonanie umowy.

U「zadzenie zakupione w 「amach umowy musi:

. zosta6 trwaie oznakowany napisem" KOWR - rOk zakupu’’czytelny p「zez 5 Iat,



・ W dniu kont「o= musi znajdowa6 sie u pszczela「Za (nie mo之na go odda6 do 「ekIamacji

P「Zed otrzymaniem refundaQji).

7. Przekazanie dokumentacji,

1) W ∞lu蛇yskania do軸ansowania nale之y dosta「CZy6 do biura WZP w Gdahsku,

W niep「zekraczainym terminie do dnia 16.07,2021 r" ( =czy si? data wplyniecia do biura

WZP, a nie data wysfania), naSt?Pujace dokumenty:

・ 2 egzemplarze czyteinych kse「okopii fakturv/「achunku, ZaWierajacych obowiazkowo:

typ zakupionego urzadzenia (naZwa ZgOdna z wykazem), haZWe P「Oducenta, iIo§6

OraZ ∞ne jednostkow争oraz po§wiadczonych p「ZeZ PSZCZeIarza za zgodno§6,

CZytelnym imieniem i nazwiskiem wg wzo川:

Za zgodno§6 z orygina†em” i czytelny podpis imieniem i nazwiskiem

pszcze la rza,

●　2 egzemplarze czytelnych kserokopii dowodu ofatno§ci w fomie bezaot6wkowei

(P「Zelew bankowy, PrZekaz pocztowy, PtatnO§6 karta ptatnicza, WyCiagi z rachunk6w

bankowych) po§wiadczonych przez pszczeIarza za zgodno§　czyteInym imieniem i

nazwiskiem wg wzoru:

Za zgodno§6 z oryginatem" i czytelny podpis imieniem i nazwiskiem

PSZCZe Ia rz冶,

Nie wymagaj争potwie「dzenia za zgodno§6 z orygina†em dokumenty potwierdzaja∞

wykonanie dyspozyQji d「og争　eiekt「oniczna zawie「aj争∞　adnotaQje,之e zost∈try

sporzadzone na podstawie Ustawy Prawo bankowe i nie wymagaja dodatkowych

POdpis6w o「az stempIa bankowego

●　2 egzemplarze czyteI=yCh kse「Okopii dokument6w potwie「dzajacych・之e umieszcza

p「odukty DSZCZele na 「vnku z岬PraWa (np. w

ramach sp「zeda之y bezpoS「edniej czy 「Olniczego handIu detaiicznego)

po§wiadczonych p「zez pszczeIarza za zgodno§6 czyteinym imieniem i nazwiskiem

WgWZO「u:

之a zgodno§6 z oryginalem,’i czytelny podpis imieniem i nazwiskiem

PSZCZeiarza,

2) KompIety dokument6w naIe之y p「zesy†a6 niezwtocznie po dokonaniu zakup6w w ∞Iu

ufatwienia czynno§ci 「ozliczeniowych dokonywanych przez Biu「O WZP.

8. Kwota refundacji.

1) Kwota dofinansowania przyznana pszczelarzowi posiadaja∞mu Od 25 do 149 pni

zostanie obliczona p「zez KOWR i stanowi6 b?dzie:

一　maksymaInie kwote nieprzek「aczajac争iIoczynu posiadanej p「ZeZ niego liczby rodzin

PSZCZelich na dzieh 30.09.2020r. i kwoty 70 z†



ー　b?dzie nie wy之SZa ni之　60　%　ceny netto danego urzadzenia, Wynikajacej

Z faktury/「achunku wystawionego na pszczeiarza oraz

-　b?dzie niewy之SZa ni之12 000zt,

2) Kwota dofinansowania przyznana pszczeIa「zowi posiadaj争cemu co najmni与j 150 pni

ZOStanie obIiczona p「zez KOWR i stanowi6 bedzie:

一　maksymainie kwot? niep「zek「aczajaca iIoczynu posiadanej p「ZeZ niego liczby rodzin

PSZCZe=ch na dzieh 30.09.2020r. i kwoty lOO,00 zt

-　b?dzie nie wy之SZa ni之　60　%　ceny netto danego u「Zadzenia, Wynikajacej

Z fakturylrachunku wystawionego na pszczelarza o「az

-　b?dzie nie wy之SZa ni之30 000,00 zt.

3) K「ajowy O§「odek Wspa「Cia RoInictwa w Wa「SZaWie dokona rozliczenia umowy

O「aZ Wy=czy kwot? 「efunda旬poniesionych koszt6w dla ka之dego kohcowego odbio「Cy.

4) Kwota obIiczona p「zez KOWR zostanie wyp†acona pszczelarzowi (Odbio「Cy

kohoowemu) w terminie 45 dni od daty wptywu nale2no§ci na 「achunek WZP w

Gdahsku.

9, Nie beda przyjmowane dokumenty:

-　niekompIetne,

-　faktu「y op†acone got6wka,

-　O「Yginaly faktu「,

-　dokumenty nieczyteIne,

-　bez czyteinego podpisu za zgodno§6 (imie i nazwisko),

-　nades†ane po term面e.

Dodatkowe informacje mo之na uzyska6 w biu「ze WZP, Od poniedzia†ku do czwartku w godz.

0d900d0 1500,te上530991 207.
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