
WARUNKI UDztAŁU W MEGHANŹMIE..Wsparcierynkuproduktówpszczelich''wIatach2o2o-2o22

W ramach mechanizmu ..Wsparcie 
rynku produktów pszczelich ,.W |atach 2o2o-2o22

refundacji podlegaó będą całkowite lub częściowe koszty netto ( bez VAT )
poniesione na realizację programów omówionych poniżej'

Pszczelarz, producent produktóW pszczetich może konystać z pomocy wyłqcznie
w ramach jednej organizacji pszczelarskiej.

W 2o2o roku refundacja we wszystkich programach jest obliczana według
stanu posiadanych pnez pszczelana rodzin pszczelich na dzień 30 września 2019 r.

ZASADY UDZIELANIA REFUNDACJI.

t. Szkolenia - pomoc udzie|ania jest w formie refundacji kosztów netto za materiały
szko le n iowe, wyn ajem pom ie szczeń, wyn a g rod zenia wykład owców,
wyżywienie uczestników szkolenia maksymatnie do 30 żldzień nefto.
W szko |e n i u m og ą u czestn iczy ć vlyłącznie czło n kowie Związku,
posiadający numer weterynaryjny P|W.
Noclegi nie są objęte refundacją.
Szkolenia organizują Związki i one składają wnioski o refundację.

|l. Zakup sprzętu pszcze|arskiego.

Do zakupu sprzętu pszczelarskiego są uprawnleni pszcze|arze, producenci produktów
pszczelich, posladający na dzień 30.09.2019 r. co najmniej 10 rodzin pszczelich,
mający zarejestrowaną sprzedaż bezpośrednią lub rotniczy handel detaliczny.
Refundacji podlegają koszty poniesione na zakup fabrycznie nówego sprzętu
w wysokości do 60 o/ojego wańości netto, a mianowicie :

miodarek, odstojników, dekrysta|izatorów, stołów do odsk|epiania, suszarek do
suszenia obnózy pyłkowych, topiarek do wosku, uządzeń do kremowania miodu,
refraktometrów, wózków ręcznych do transportu uli, wialni do pyłku, uli i lch elementów,
poławiaczy pyłku, sprzętu do pozyskiwania pierzgi.

Pszcze|arz może zakupić sprzęt dopiero po podpisaniu umowy ze Związkiem, w której
będzle wyszczegó|niony sprzęt pszczeńrski i wy|iczona kwota refundaóji, stanowiąca.
do 60 o/o Can! netto zakupu. Kwota ta nie moze pzekroczyć kwoty wynikającej
z pomnożenia i|ości posiadanych rodzin pszczelich razy 7a zł , a refundacja nie może
być,v,tyŻsza niŻ 12 000 zł dla jednego pszczelarza (w kazdym roku).

Aby uzyskać refu ndację pszcze|arz powin ien złoiy ć w Wznaczonym przez Związek
termlnie 2 kopie faktury i 2 egz, potwierdzenia jej zapłaty, ktÓre to dokumenty powinny
byó poświadczone przez pszcze|aza,' za zgod ność z oryg i nałem''.

l|l. Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej.

Do zakupu uządzeń do prowadzenia gospodarkiwędrownej są uprawnleni pszcze|arze
producenci produktów pszcze|ich, mający zaĘestrowaną sprzedaż bezpośrednią
|ub rolniczy handel detaliczny. obowiązuje stan rodzin pszczetich na go.og.2019 r.
iwedług tego stanu będzie ustalana maksymalna wysokość refundacji.



Pszcze|arze posiadający co najmniej 25 rodzin pszcze|ich mogą zakupić :

- przyczepy ( lawety) do przewozu uli
- wagi pasieczne
. uuądzenia dźwigowe do załadunku i rozładunku uli

Wysokośó pomocy wyniesie do 60 % poniesionych kosztów zakupu netto, a|e nie może
przekroczyó kwoty wynikającej z pomnożenia ilości posiadanych rodzin pszczelich
razy 70 zł i nie może bycwyŻsza niŻ 12 000 z( |imit na 3 lata ).

Pszcze|arze posiadający co najmniej 150 rodzin pszcze|ich mogą zakupiÓ :

- przyczepy do przewozu uli ( lawety)
- wagi pasieczne
- urządzenia dzwigowe do załadunku i rozładunku uli
. ładowarki, miniładowarki oraz inne wózki samojezdne do załadunku i rozładunku uli

Refundacja wyniesie do 60 % poniesionych kosztów zakupu netto, ale nie może
przekroczyó kwoty wynikającej z pomnożenia i|ości posiadanych rodzin pszcze|ich
razy 100 zł i nie może być wyzsza niz 30 000 zł ( limit na 3 lata).

Aby uzyskać refundację pszczelarz powinienzłożyćWWyznaczonym przezZwiązek
terminie 2 kopie faktury i 2 egz. potwierdzenia jej zapłaty ( lub inne dokumentY, DP.
dowód Ęestracyjny, ubezpieczenie ,itp), które to dokumenty powinny być
poświadczone przez pszczelarza,, za zgodność z oryginałem''.

lV. Zakup |eków do zwalczania warrozy.
Program realizowany jest przezZwiązek i on składa wniosek o refundację.
Moina się ubiegaó o refundację w wysokości nie większĄ niŻ90 o/o kosztów netto
poniesionych na zakup produktow |eczniczych weterynaryjnych warrozobójczych
dopuszczonych do obrotu na terenie Polski.
Od pszczelaza wymagany jest numer weterynaryjny lub wpis do PlW.
obowiązuje stan rodzin pszcze|ich jaki pszcze|arz posiadał na 30.09.2019 r.

V. Zakup pszczół.

Refundacji pod|egają wydatki poniesione na zakup matek pszczelich i odkładów
z pasiek hodow|anych, dla których prowadzone są księgi |ub Ęestry,

Wymagany jest numer weterynaryjny lub wpis do PlW.
obowiązuje stan rodzin pszczelich na 30.09.2019 r.

odbiorca matek pszczelich i odkładów nie może otrzymaÓ więcej niz 50 o/o |iczby
posiadanych przez niego rodzin pszczelich, W tym nie więcej niŻ20 % pakietów czy
odkładów pszczelich.

D|a małych pasiek do 6 rodzin limit matek i odkładów łącznie wynosi 50 Yo.

Refundacja kosztów poniesionych na zakup pszczółwynosi nie więcej nlŻ7O o/o

poniesionych kosztów netto za matkę pszczelą czy odkład.



V|. Analizy jakości miodu.

Refundacja kosztów za ana|izy mlodu wyniesie do 100 % poniesionych kosfów netto.

Analizy wykonywane są w oparciu o Rozporządzenie Ministra RoInictwa l Rozwoju Wsi
z dnia 3 pażdzlernika 2003 r. W sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości
hand|owej miodu ( Dz.U.. z2003 r.Nr 181 poz.1773 zpoźn.zm), tj.

analiza fi zykoche m iczna :

. zawartośó wody

- zawańośó fruktozy i g|ukozy ( suma fruktozy l gIukozy)

- zawar|ośÓ sacharozy

- zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie

- przewodnośó właściwa

- wolne kwasy

- liczba diastazowa ( wg skali Schade)

. zawartość S-hydroksymetylofurfuralu ( HMF)

Można równiei wykonać ana|izy pyłkowe miodu ( szczegółową lub pyłek przewodni)'

o wykonanie analizy miodu mogą ubiegać się pszczelarze posiadający co najmniej

10 rodzin pszczelich i mający zaĘestrowaną sprzedaż bezpośrednią lub rolniczy

detaliczny.

PODSUMOWANIE:

1) Uczestniczący W programach pszczelarze powinni posiadać numerweterynaryjny

Iub wpis do PlW.

Ponadto pzy zakupie spzętu pszczelarskiego, urządzeń do prowadenia

gospodarki pasiecznej i analiz miodu Wymagane jest zgłoszenie sprzedazy

bezpośredniej |ub ro|niczego handIu detalicznego.

2) w roku 2020 przy rea|izacji programów obowiązuje stan rodzin pszczetich według
składki ulowej opłaconej przezpszcze|arza na dzień 30 września2ol9 r,
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