………………dnia …………2017r.
……………………………….

Nazwisko i imię
…………………………….
PESEL
………………………………

Numer telefonu
……………………………..
A d r e s z a m i e s z k a n i a (ulica/ wieś)
…………………………………………..
kod pocztowy
miejscowość

weterynaryjny numer identyfikacyjny pasieki
lub numer w rejestrze powiatowego lek. Weterynarii

Ilość rodzin pszczelich
na dzień 30.09.2016 r.

Do
Zarządu Regionalnego Związku Pszczelarzy
Ziemi Radomskiej
26-600 Radom
ul. Żeromskiego 53

W n i o s e k
o objęcie refundacją kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu WPR
„Wsparcie rynku produktów pszczelich sezonie 2017 / 2018”

Niniejszy wniosek należy dostarczyć do biura Związku do dnia 20 marca
(umieścić w skrzynce na drzwiach) lub do sklepu Centrum Pszczelarskie PASIEKA ul. 25 Czerwca 5/9a

2017 r.

Proszę o objęcie refundacją niżej wyszczególnionych kosztów zakupu:
ZAKUP SPRZĘTU PSZCZELARSKIEGO
działanie
rodzaj sprzętu

producent

nr katalogowy

ilość
sztuk

nr katalogowy

ilość
sztuk

Ile ramek
(10ramkowy
lub
12ramkowy)

nr katalogowy

ilość
sztuk

TYP ULA
Ile ramek

uwagi

Miodarka
Odstojnik
Dekrystalizator
Stół do
odsklepiania
plastrów
Suszarka do
suszenia obnóży
pyłkowych

Topiarka do
wosku
Urządzenie do
kremowania
miodu
refraktometr
Wialnie
pyłku

do

Przyczepy
Wagi pasieczne
Ładowarki,
mini ładowarki,
wózki
samojezdne
Urządzenia
dźwigowe
do
załadunku
i rozładunku
Z A K U P
U L I

producent

Typ ula

Elementy ula

Producent

uwagi

uwagi

DASZKI
POWAŁKI
KORPUSY
DENNICE

Podpis

Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych
w ramach realizacji mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej
„Wsparcie rynku produktów pszczelich
w sezonach 2016 / 2017, 2017/2018, 2018/2019”
1. działanie „przeprowadzenie szkolenia”. Działanie realizował będzie podmiot

uprawniony – Zarząd Regionalnego Związku Pszczelarzy po zgłoszeniu się co najmniej
35 osób chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu. Prezesi Kół Pszczelarzy dostarczą do
biura Związku listę chętnych do uczestniczenia wraz z kaucją w wysokości 200 zł od
osoby.
2. działanie „zakup sprzętu pszczelarskiego”. Końcowym odbiorcą pomocy w ramach
tego działania może być jedynie pszczelarz, który posiada co najmniej 10 rodzin
pszczelich.
Kwota refundacji obejmować będzie do 60% poniesionych kosztów „netto” zakupu
fabrycznie nowego sprzętu pszczelarskiego i uli , przy założeniu, że kwota ta nie
przekroczy w okresie jednego sezonu kwoty wynikającej z iloczynu 50 zł x ilość
posiadanej liczby rodzin NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU, to jest:
- miodarek,
- odstojników,
- dekrystalizatorów,
- stołów do odsklepiania plastrów,
- suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,
- topiarek do wosku,
- urządzeń do kremowania miodu,
- refraktometrów,
- wózków ręcznych do transportu uli,
- wialni do pyłku,
•

uli wszystkich typów lub ich elementów - w skład ula wchodzi dennica, korpusy, daszek,
powałka (opcjonalnie), dopuszcza się zakup każdego z tych elementów oddzielnie.
Zakupu sprzętu pszczelarskiego określonego powyżej pszczelarze dokonują za własne
środki finansowe.
Dotacja nie może być wyższa niż 10.000zł
W razie dokonywania zakupu indywidualnie do wniosku należy dołączyć ofertę
handlową na zakup każdego wnioskowanego rodzaju sprzętu pszczelarskiego wraz
z jego ceną netto i brutto.

3. działanie „zakup środków warrozobójczych” – refundacji podlegać będą koszty poniesione
na zakup leków do zwalczania warrozy dopuszczonych do obrotu na terenie Polski – do 90%
poniesionych kosztów netto. Ilość zakupionych leków stanowi iloczyn ilości rodzin pszczelich (wg
stanu na 30.09.2016r.) i dawki leku na rodzinę (przewidzianej w załączonej informacji producenta).

4. działanie „zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej” Refundacji
podlegać będzie do 60% kosztów netto w ramach tego działania. Końcowym odbiorcą
pomocy może być producent produktów pszczelich, który posiada co najmniej:
- 30 rodzin pszczelich - przy zakupie przyczep (lawet) do przewozu uli, wag pasiecznych,
urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli,
- 150 rodzin pszczelich - przy zakupie ładowarek, miniładowarek oraz innych wózków
samojezdnych do załadunku i rozładunku uli.

Maksymalna wysokość pomocy przekazanej jednemu końcowemu odbiorcy (pszczelarzowi)
w ramach tego działania, w okresie trwania KPWP (tj. w sezonie2016/2017, 2017/2018 i
2018/2019) nie przekroczy
- 50 zł w przeliczeniu na jedną rodzinę pszczelą i nie będzie wyższa niż 10 000 zł - w przypadku
zakupu przyczep (lawet), wag pasiecznych i urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku
uli,
- 100 zł w przeliczeniu na jedną rodzinę pszczelą i nie będzie wyższa niż 30 000 zł - w
przypadku zakupu ładowarek, miniładowarek oraz innych wózków samojezdnych do załadunku
i rozładunku uli.
5. działanie: „zakup pszczół” – refundacją objęte zostaną do 70% kosztów netto zakupu
matek pszczelich i odkładów pszczelich.
Refundacji podlegają koszty na zakup matek pszczelich z linii hodowlanych pszczół dla
których prowadzone są księgi bądź rejestry, będących pod oceną prowadzoną przez podmiot
upoważniony dla ministra właściwego do spraw rolnictwa, posiadających zaświadczenie
weterynaryjne o stanie zdrowia pszczół w pasiece, wpisanych do wykazu prowadzonego przez
Agencją.
Pszczelarz (końcowy odbiorca pomocy) w danym sezonie nie może mieć refundowane więcej
matek i odkładów pszczelich łącznie, niż 50% liczby posiadanych przez niego rodzin
pszczelich (wg stanu na 30.09.2016r.). Pszczelarz ubiegający się o refundację
zakupu odkładów w danym sezonie nie może otrzymać ich łącznie więcej niż 20%
liczby posiadanych przez niego rodzin pszczelich.
Podstawą do naliczania refundacji w niżej wymienionych sezonach będą ilości rodzin pszczelich
przekazane do Biura Związku przez Koła Pszczelarzy na imiennych listach pszczelarzy według
stanu na dzień:
W sezonie 2017/2018 należy podać liczbę rodzin pszczelich na dzień 30.09.2016 r. –
obowiązuje lista z sezonu 2016/2017.

