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Informacja o przyjqciu projektu

W dniu 05-06-2018 r. w ramach mechanizmu ,,Wsparcie rynku produkt6w
pszczelich" zlo2ony zostal projekt Zakup pszczol. Projekt ten otrzymal numer
s79 | 2Or8.
Krajowy O6rodek Wsparcia Rolnictwa informuje, ze projekt zostal zaakceptowany
przez Komisjq dokonujqcq oceny projekt6w, w sklad kt6rej wchodzq przedstawiciele

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowego O6rodka Wsparcia Rolnictwa.

Komisja dokonala weryfikacji koszt6w projektu i ustalila budzet na jego realizacjq w
wysoko6ci do 12O 262,80 zl netto.

Ostateczne rozliczenie budzetu projektu zostanie dokonane po zakofczeniu jego

realizacji na podstawie faktycznie poniesionych i udokumentowanych wydatk6w.

Termin podpisania umowy przez obie strony uplywa w dniu 26-03-2019 r.

Jednak2e ze wzglqd6w technicznych, KOWR zwraca siq z pro5bq o odeslanie
um6w w mo2liwie najkr6tszym terminie.

01… 207 Warszawa′ ul.Karolkowa 30′ tel.(22)4525400′ www.kowrigov.pl



W zalqczeniu przesylam dwa egzemplarze umowy na realizacjq wyzej wymienionego

projektu w ramach mechanizmu WPR ,,Wsparcie rynku produkt6w pszczelich"

w sezonie 2Ot8/20I9, z proSbq o wpisanie imion i nazwisk os6b reprezentujqcych

Podmiot uprawniony zgodnie z KRS, podpisanie przez te osoby oraz parafowanie

obydwu egzemplarzy. Dwa egzemplarze podpisanej umowy nalezy odeslai do

Krajowego OSrodka Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 3O, Ot-2O7

Warszawa lub dostarczyi osobi6cie.
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do ZarzaJZenia Nr 171/2017 Prezesa ARIMR
z dnia 14 grudnia 2017 r.zmienione9o

Zarzttzeniem Nr 1 34/2018 z dnia 7 1istopada 2018 r.

UMOWA nr79ノ579ノ2018′19

na rea‖ zacjQ prOjektu zakupu pszcz61

w ramach rrlechanizmu WPR"Wsparcie rynku produkt6w

pszczelich"reaiizowanego w se20nie 2018ノ 2019

zawarta w dnlu口 "¨ ...口 """¨ "・ 口"・

porrliQdzy:

Kraiowym o6rodkiem Wsparcia Rolnictwa w Ⅵ′arszawie,

01-2017 Warszawa,ul.Karolkowa 30,NIP 527‐281-83-55,REGON 367849538

(daleiZWanym KOWR)kt6ry w celu podpisania umowy reprezentuj可

1.Anna Dorota(3ut― p.o.ZastQpcy Dyrektora(3eneralnego

2.Grze9orz Nieszczerzewski― Dyrektor Biura Finansowo― KsiQ9oWego

a

STOWARZYSZEN:E PSZCZELARZY POLSKICH・・POLANKA・・

(naZWa podmiotu)

PSZCZELA WOLA 9
23‐109 PSZCZELA WOLA

(adreS podmiotu)

NIP 7132893955,RECON 060039828,Numervv CRP(EP)073746215,

Nr KRS 0000236267,

(dalei ZWanym podmiotem uprawnionym)kt6ry reprezentuj可

(imiq i nazwisko) (funkcja)

2.
(imiq i nazwisko) (funkcja)



Majqc na wzglqdzie:

- Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 130812013 z dnia

17 grudnia 2013 r. ustanawiajqce wspolnq organizacjq rynkow produktow rolnych

oraz uchylajqce rozpozqdzenia Rady (EWG) nr 922172, (EWG) nr 234179,

(WE) nr 103712001 i (WE) nr 123412007 (z po2n. zm.),

- Rozporzqdzenie Wykonawcze Komisji (UE) 201511368 z dnia 6 sierpnia 2015 r.

u sta nawiajqce zasad y stosowa n ia rozp orzqdzenia Parlamentu E u ro pej skiego

i Rady (UE) nr 130812013 w odniesieniu do pomocy w sektorze pszczelarskim,

- Rozporzqdzenie Delegowane Komisji (UE) 201511366 z dnia 11 maja 2015 r.

uzupelniajqce rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy w sektorze pszczelarskim,

- Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 130612013 z dnia

17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspolnej polityki rolnej, zarzqdzania

niq i monitorowania jej oraz uchylajqce rozporzqdzenie Rady (EWG) nr 352178,

(WE) nr 165/94, (WE) nr 2799198, (WE) nr 81412000, (WE) nr 129012005 i (WE)

nr 48512008.

- Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 130512013 z dnia

1 7 grud nia 201 3 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarow wiejskich ptzez

Europejski Fundusz Rolny na uecz Rozwoju Obszarow Wiejskich (EFRROW)

i uchylajqce rozporzqdzenie Rady (WE) nr 1698i2005 (Dz. U. L 347

z 20.12.2013, str. 487),

zawarlo umowe o nastqpujqcej treSci:

sl
1. Przedmiotem umowy jest realizacja przez podmiot uprawniony projektu

nr 57912018 zlo2onego w KOWR w sezonie 201812019 w ramach mechanizmu

Wspolnej Polityki Rolnej ,,Wsparcie rynku produkt6w pszczelich".

2. Projekt, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy zakupu matek, pakietow lub odkladow

pszczelich realizowanego w ramach Srodka wsparcia ,,Srodki majqce na celu

wsparcie zasiedlania uli we Wsp6lnocie".

s2
1. Podmiot uprawniony zobowiqzuje siq do zakupu matek pszczelich, pakietow

lub odktadow na warunkach okre6lonych w niniejszej umowie.
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2.Podmiot uprawniony dokona realizacil prOiektu,o kt6rym mowa w§ 1,W Okresie

od dnia zawarcia ninleiSZei umOWy do dnia 2019‐ 07‐31r.

3. Matki pszczele zostana zakupiOne w pasiekach realizujaCyCh programy

hodowlane dla lin‖ hodowlanych bQdacych pOd OCena prOWadzona prZez pOdn∩ lot

upowattniony przez rninistra、 ″laSciwe9o ds.rOlnictwa.

4. Pakiety lub odklady pszczele zostana ZakupiOne w nastQpulaCych pasiekach:

1)JaSina J6zet u:.Laury 31,20‐ 71l Lub:in‐ rnax。 150 sztuk

(namaiadres pasiekリ

2)K″ν2osiak Leszek,ul.Mickiewicza lノ 3,63o400 0stだ油ハ″:kp.口 max.100 sztuk

(naVaiadres pasiekり

3)Li`kiewicz Zenon,ul.Nowy Swiat,22‐ 100 Chelm‐ rnax.180 sztuk

(namaiadres pasuk)

4)Miciuk A.D.,u:.BIIgoraiska 26,23‐ 460J6zJOw‐ max.400 sztuk

(nanaiadtt pas誂 i)

5)Nowak Pawel,ul.Borowa 35,41‐ 250 Czelad2‐ rnax.50 sztuk

(naVaiadres pasbki)

6)Rybusiewicz Robert,u:.Dubois 7 m 129,00‐ 182 Wattzawa.‐ max.20 sztuk

(naVaiadOs pasiekリ

7)Pasieka HOdowiana Wilde Maria,u:.KsiQzyCOWa 8,10‐ 7130:sztyn‐ rnax.30

sztuk

(nama iadres pasiek〕

8)Adamek Wio:etta,ul.Krakowska 58,32‐ 120 Nowe Brzesko‐ max.50 sztuk

(nama iadres pasiek〕

9)PaSieka Produkcyina'PSZCze:i Rai・ im.drwandy Ostrowskiei Stacia Naukowo‐

Badawcza w BorzQcinle‐ rnax.30 sztuk

(naZWa l adres pasieki)

5.KOWR publikuie na StrOnie internetowej pod adresem

wykaz pasiek

dopuszczonych do sprzeda2y rnatek,pakiet6w i odklad6w,kt6re zlo2yly

prawidlowe zaSwiadczenie o stanie zdrovvia pszcz61 w pasiece.Wykaz jest

aktua‖zowany na biettaCO,pO wplywie koleinych Zaswiadczen i zawlera:

1)naZWQ i adres pЮ ducenta,

2)datQ,Od kt6rej sprzeda2 od danego producenta podlega refundacji,ti.datQ

wystawienia za6wiadczenia.

6.Podmiot uprawniony ponosi wylaCZna OdpOWiedzialnoSe wobec KC)WR za

realizaciQ prOjektu ijest wylaCZnym pOdmiotem,z kt6rym KOWR bQdzie rozllcza6

wykonanie ninieiSZei umOWy.
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7. KOWR/ARIMR nie ponoszA odpowiedzialno6ci za roszczenia osob trzecich

mogace powstac w zwiqzku z realizaqq projektu pzez podmiot uprawniony.

s3
KOWR dokona refundacji kosztow poniesionych przez podmiot uprawniony na

realizacjq projektu okre6lonego w S 1, po jego wykonaniu zgodnie z warunkami

niniejszej umowy, w kwocie netto nieprzekraczajqcej 120 262,80 zl. (stownie: sto

dwadzieScia tysiqcy dwieScie szeS6dziesiqt dwa zlote osiemdziesiqt groszy), z

czego:

1) 116 760,00 zlbqdzie stanowila refundacja kosztow podstawowych, nie wy2sza

ni270o/o kosztow netto wynikajqcych z dokumentow, o ktorych mowa w S 8

ust. 1. pkt 1)-4), zzaslrze|eniem, ze cena jednostkowa netto pakietu/odkladu

przyjqta do refundacji nie przekroczy 200 zllsztukq i cena jednostkowa netto

matki reprodukcyjnej przyjqta do refundacji nie przekroczy 200 zllsztukq.

2) 3 502,80 zl bqdzie stanowila refundacja kosztow dodatkowych netto

wynikajqcych z dokumentow, o ktorych mowa w S 8 ust. 1. pkt 5), z

zastrze2eniem, ze nie przekroczy ona 3% kwoty kosztow podstawowych

przyjqtych do refundacji.

W przypadku koszt6w podstawowych refundacji (w wysoko6ci do 70o/o) podlegajq

wylqcznie koszty netto zakupu pszczol:

1) wynika jqce z przedlo2onych faktur/rachunk6w, za kt6re platnoSc zostala

dokonana przez podmiot uprawniony, wystawionych na podmiot uprawniony

przezpasieki wymienione w S 2 ust. 3 i 4 oraz$ 4 ust.1,

2) poniesione w okresie okreSlonym w S 2 ust. 2,

3) za kt6re podmiot uprawniony dokonal ptatno6ci w formie przelewu bankowego

I ub przekazu pocztowego.

W przypad ku kosztow dodatkowych refu ndacji pod lega jqwylqcznie koszty

zwiqzane z przygotowaniem i realizacjq projektu:

1) okreSlone w zalqczniku nr 3 do niniejszej umowy,

2) wynikajqce z przedlo2onych faktur/rachunk6w i innych dokumentow,

3) poniesione w okresie od 2018-08-01 do daty zakohczenia realizacji projektu

okreSlonej wS2ust.2,

4) za kt6re pfatno6c zostala dokonana w formie przelewu bankowego, przekazu

pocztowego lub w formie gotowki.

2.

3.
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l. Prawa i obowi4zki podmiotu uprawnionego

s4
1 . Zakup pszczol powinien byd dokonywany:

1\ w przypadku matek pszczelich - w pasiekach realizujqcych programy

hodowlane dla linii hodowlanych, dla kt6rych prowadzone sq ksiqgi lub

rejestry, bqdqcych pod ocenq prowadzonqprzez podmiot upowazniony przez

ministra wlaSciwego ds. rolnictwa, kt6re przedlo2qw KOWR przed

r ozpo czqc i e m sprzed a2y za 6wi ad cze n i e wete ryn a ryj n e o sta n ie zd rowi a

pszczol w pasiece, o ktorym mowa w S 5 i zostanqwpisane na listq pasiek

dopuszczonych do sprzeda2y, dostqpnE na stronie internetowej KOWR pod

adresem: http://www.kowr.gov.pl/interwencja/wsparcie-rynku-produktow-pszczelich,

2) w przypadku pakietow lub odkladow pszczelich:

a) w pasiekach realizujqcych programy hodowlane dla linii hodowlanych, dla

ktorych prowadzone sa ksiqgi lub rejestry, bqdqcych pod ocena

prowadzonEprzez podmiot upowazniony przez ministra wla6ciwego ds.

rolnictwa, kt6re przedlo2qw KOWR przed rczpoczeciem sprzeda2y

za$wiadczenie weterynaryjne o stanie zdrowia pszczol w pasiece, o ktorym

mowa w S 5, izostanqwpisane na listg pasiek dopuszczonych do

sprzeda2y, dostepnq. na stronie KOWR pod adresem:
http://wunru.kowr.gov.pl/interwencja/wsparcie-rynku-produktow-pszczelich,

b) w pasiekach rekomendowanych przez podmiot uprawniony, bqdqcych pod

ko nt ro I q wete ryn a ryj n q., kto re przedlo2Ew KOW R przed r ozpo czec i e m

sprzeda2y za6wiadczenie o stanie zdrowia pszczol w pasiece, o ktorym

mowa w S 5 izostanqwpisane na listq pasiek dopuszczonych do

sprzeda2y, dostqpna na stronie KOWR pod adresem:
http://wranru.kowr.gov.pl/interwencja/wsparcie-rynku-produktow-pszczelich. Matki

w kupowanych pakietach, odkladach pszczelich muszq pochodzic od

matek reprod u kcyj nych, pochodzqcy ch z pasiek rea lizujqcych prog ramy

hodowlane dla linii hodowlanych, dla kt6rych prowadzone sq ksiqgi lub

rejestry, bqdqcych pod ocenq prowadzonqprzez podmiot upowazniony

przez ministra wla6ciwego ds. rolnictwa. Pochodzenie matek pszczelich

zakupionych w pakietach lub odkladach pszczelich powinno byc

potwierdzone w karcie pochodzenia.

ヽ
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2.

2.

4.

2.

Producent pakietow lub odkladow, na potrzeby mechanizmu ,,Wsparcie rynku

produktow pszczelich", nie moze wyprodukowac ich wiqcej ni2 300oh liczby

posiadanych rodzin na dziefi zlo2enia oferty.

s5
Zafwiadczenie o stanie zdrowia pszczol w pasiece dokonujqcej sprzedazy matek,

pakietow i odkladow pszczelich powinno zostac wydane przezlekarza weterynarii

wolnej praktyki, przed rozpoczeciem sprzeda2y w danym sezonie, na podstawie

badania klinicznego wszystkich rodzin pszczelich w pasiece w kierunku warrozy,

nosemozy, zgni lca europejskiego, zg nilca ameryka nskiego oraz choroby

roztoczowej.

Zaiwiadcze n ie wete ryn a ryj ne powi n no zawier ac w szczego I no 6ci :

dane dotyczqce pasieki, w tym imiq i nazwisko posiadaczazwierzqt adres,

liczbq rodzin pszczelich, datq wykonania badania klinicznego rodzin

pszczelich,

- oSwiadczenie o stanie zdrowotnym pasieki, okreSlone na podstawie badania

klinicznego wszystkich rodzi n pszczel ich przeprowadzonego w pasiece,

pod pis i pieczqtkq lekarza weterynari i wystawiajqcego za6wiadczen ie,

- datq jego wydania,

Stwierdzenie w pasiece objawow klinicznych przynajmniejjednej z nastqpujqcych

chorob pszczol: warrozy, nosemozy, zgnilca europejskiego, zgnilca

amerykafiskiego oraz choroby roAoczowej, eliminuje jq z produkcji.

Podmiot uprawniony zobowiq2e sprzedawcow matek, pakietow i odkladow

pszczelich, do zlo2enia w KOWR przed rozpoczqciem sprzeda2y zafwiadczenia,

o ktorym mowa w S 5.

s6
Odbiorcami pszczol zakupionych w ramach niniejszej umowy mogq. byc jedynie

p rod uce nci prod u ktow pszczel ich posiad ajqcy weteryna ryj ny n u me r

identyfikacyjny lub wpis do rejestru powiatowego lekarza weterynarii.

Producent produktow pszczelich (koncowy odbiorca pszczol) w danym sezonie

nie moze otrzymac wiqcej matek, pakietow lub odktadow pszczelich lqcznie, ni2

50%liczby posiadanych przez niego rodzin pszczelich na dzien 30-09-2017 r.

Odbiorca pakietow i/lub odkladow, w danym sezonie nie moze otrzymad ich

3.



lqcznie wiqcej ni2 20% liczby posiadanych przez niego rodzin pszczelich na dzien

30-09-2017 r.

3. Odbiorcami matek, pakietow lub odklad ow pszczelich zakupionych w ramach

niniejszej umowy nie mogq byi pasieki:

1) realizujqce programy hodowlane dla linii hodowlanych bqdqcych pod ocenq

p rowadzo nq przez pod m iot u powazn io ny przez m i n i stra wla Sciwego

ds. rolnictwa,

2) rekomendowane przez podmiot uprawniony, ktore dokonaty sprzeda2y

pakietow lub odktadow pszczelich,

3) osob pozostajqcych w zwiqzku mal2eiskim z osobami bqdqcymi

sprzedawcami odkladow, pakietow i matek pszczelich, z wyjqtkiem kiedy

oso by te p rzed stawiq d o ku m e nt stwie rdzaj qcy rozdzie I no56 maj qtkowq.

4. W przypadku wykrycia,2e podmiot uprawniony bqdzie ubiegal siq o refundacjq

kosztow zakupu pszczol do pasiek dokonuj4cych ich sprzeda2y, dana pasieka

zostanie wykluczona z udzialu w dzialaniu ,,Zakup pszczol" , zarowno w zakresie

odbioru pszczol, jak i ich sprzeda2y na okres 3 lat, liczqc od roku nastqpujqcego

po roku, w ktorym dany projekt jest realizowany.

s7
1. Podmiot uprawniony zobowiqzany jest do prowadzenia odrqbnej ewidencji

rzeczowej i finansowej w celu dokumentowania realizacji projektu.

2. W celu potwierdzenia wykonania zapisow niniejszej umowy podmiot uprawniony

zobowiqzany jest do posiadania pelnej dokumentacji zrodlowej poniesionych

kosztow, a w szczegolnoSci :

1 ) oryg i nal6w fa ktur/rach u nkow doku mentujqcych po n iesione wydatki,

okreslajqcych m.in. liczbq zakupionych matek, pakietow i odkladow pszczelich

oraz ich cenq jednostkow4

2) dokumentow potwierdzajqcych dokonanie ptatno6ci (przelewy bankowe,

przekazy pocztowe, wyciqgi z rachunkow bankowych),

3) doku mentow potwierdzajqcych pochodzen ie za kupionych matek pszczel ich,

jak r6wniez matek w zakupionych pakietach i odkladach,

4)wykazu odbiorcow pszczol zakupionych w ramach realizacji niniejszej umowy,

5) oSwiadczenia podmiotu uprawnionego o wydaniu pisemnych pokwitowan

odbioru matek, pakietow i odktadow pszczelich zawierajEcych liczbq

odebranych pszczol, dane odbiorcy ijego podpis,

7     1
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3.

4.

6) oryginatow faktur/rachunkow i innych dokumentow, wystawionych na podmiot

uprawniony dokumentujqcych wydatki poniesione w ramach koszt6w

dodatkowych.

Wykaz odbiorc6w pszczol, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 4) powinien byi
sporzqdzony wg wzoru stanowiqcego zalqcznik nr 1 do niniejszej umowy.

Podmiot uprawniony zobowiqzany jest do przechowywania rzeczowej

ifinansowej dokumentacji projektu, o ktorej mowa w ust. l i2oraz innych

dokumentow zwiqzanych z realizaqqniniejszej umowy, przez okres

5 lat liczqc od roku nastqpujqcego po roku, w ktorym zostala zakohczona

realizac4a projektu.

Podmiot uprawniony zobowiqzany jest wydac kazdemu odbiorcy pszczol pisemne

pokwitowanie odebranych matek, pakietow lub odktadow pszczelich zawierajqce

liczbq odebranych pszcz6l, dane odbiorcy. Odbiorca winien powyzsze

pokwitowanie przechowywac przez okres 5 lat liczqc od roku nastqpujqcego po

roku, w ktorym zakohczono realizacjq projektu.

s8
W celu uzyskania refundacji poniesionych kosztow, podmiot uprawniony

zobowiqzany jest do zlozenia w KOWR nastqpujqcych dokumentow:

1) oryginalu wniosku o wyplatq refundacji na formularzu stanowiqcym zalqcznik

nr 2 do niniejszej umowy,

2) kserokopii fakturlrachunkow wystawionych na podmiot uprawniony

potwierdzajqcych wyd atkowa ne 6rod ki fi na nsowe, po6wiadczo nych przez

Glownego Ksiqgowego podmiotu uprawnionego lub osoby upowaznione

do reprezentowania podmiotu uprawnionego zgodnie z KRS, lub pracownika

OT KOWR, lub OR AR|MR, lub BP AR|MR,

3) kserokopii dokumentow potwierdzajqcych dokonanie platno6ci przez podmiot

uprawn iony ( przelewy ba n kowe, przekazy pocztowe, wyciqg i

z rachunkow bankowych), poSwiadczonych przez Glownego Ksiqgowego

podmiotu uprawnionego lub osoby upowa2nione do reprezentowania

podmiotu uprawnionego zgodnie z KRS, lub pracownika OT KOWR, lub OR

AR|MR. lub BP AR|MR.

KOWR nie wymaga potwierdzenia za zgodnoSc z oryginatem dokumentow

potwi e rd zaj qcych wyko n a n i e d yspozycj i d ro g q e I e ktro n i c znq zawieraj Ecych

5.
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adnotaciQ,2e zostaly sporzalZOne na podstawie ustawy Prawo banた Owe

i nie wymagaiadOdatkOWych podpis6w oraz stempla bankowego.

4)wykaZu odbiorc6vv pszcz61 zakupionych w ramach realizacil umOWy,

sporzadZOnei Wedlug wzoru stanowiacego Zalapznik nr l do ninieiSZei umOWy.

Wykaz odbiorc6vv pszcz61 powinien zosta6 przekazany w pliku Excel na

noSniku elektronicznym(plyta cD)lub drOga mai10Wa na adres:

sekretariat≦ 血く勢OWrigov.pl,

5)w przypadku koszt6w dodatkowych― kserokop‖ faktur/rachunk6vv oraz innych

dokument6w wystawionych na podmiot uprawniony potwierdzalaCyCh

wydatkowane Srodkifinansowe,poSwiadczonych przez G16wnego

KsiQ9oWegO podn∩ iotu uprawnionego lub osoby upowattnione do

reprezentowania podnniotu uprawnione9o z9odnie z KRS,lub pracownika(Э T

KOWR,lub OR ARiMR,lub BP ARiMR.

2.Dokumenty,o kt6rych mowa w ust.l naletty zlo之 yё nie p6之 niei ntt OStatniego dnia

realizacii prOjektu okre61onego w§ 2 ust.2 ninieiszei umOwy.

§9

Podmiot uprawniony zobowiaZanyjest do umo之 liwienia KOWR,ARiMR oraz Komisil

Europeiskiei dOkOnywania kontroli prawidlowei realiZacil Warunk6w ninieiszei umOwy.

§10

1.W przypadku、″ykrycia,之e cala kwota refundaciilub iej cZQ66 Zostala nienalettnie

wyplacona,podrniot uprawniony zobowiaZany jest do zvvrotu nienalettnei kWOty

refundacil,Wraz z odsetkami ustawowymi,w terminie 1 4 dni od dnia otrzymania

wezwania do zaplaty.

2. 1/V przypadku opisanym w ust.l opr6cz zwrotu nienalettnie wyplaconel kWOty

refundacii Z OdSetkarni,podn∩ iot uprawniony zobowiaZanyjest do wplaty na rzecz

ARiMR dodatkowei kary w wysokoSci stanowiaCei r62nicQ pomiQdzy kwota

refundacii piervvotnie wyplacona a kWOta refundacil,dO kt6rei byl uprawniony.

3.Odsetki sa nanczane za okres porniQdzy dniem wyplaty kwoty refundacil a dniem

dokonania wplaty nienale2nei kwOty refundacii prZez podn∩ lot uprawniony na

konto ARiMR.

:先
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Podmiot uprawniony zobowiqzany jest do pisemnego informowania KOWR

o wszystkich okoliczno6ciach mogqcych zagrozic realizacji niniejszej umowy lub

mogqcych zagrozic dotrzymaniu terminu jej realizacji.

Podmiot uprawniony, na pisemne wystqpienie KOWR, jest zobowiqzany do

udzielenia pisemnej informacji o stanie realizaqi niniejszej umowy.

Wszelkie wnioski o wprowadzenie zmian do niniejszej umowy podmiot

uprawniony zobowiqzany jest zlo2yc do KOWR nie pozniej niz 30 dni przed datq

zakohczenia realizacji projektu okre6lonqw S 2 ust. 2.

s12
KOWR, ARiMR oraz Komisja Europejska moze w kazdym momencie realizacji

umowy przeprowadzic kontrolq w siedzibie podmiotu uprawnionego, majqcq na

celu sprawdzenie stopnia realizaqi dzialah wynikajqcych z zawariej umowy. Osoby

przeprowadzajqce kontrolq powinny miec zapewniony dostqp do ksiqg i innych

dokumentow dotyczqcych wydatkow wynikajqcych zzawarlej umowy w trakcie jej

tnruania orazprzez okres 5 lat liczqc od roku nastqpujqcego po roku, w ktorym

zostala zakohczona realizacja projektu.

Po zakonczeniu realizacji projektu i otrzymaniu prawidlowo sporzqdzonych

dokument6w, o ktorych mowa w S 8 ust. 1, KOWR ma prawo dokonac kontroli na

miejscu (dokumentacyjnej i fizycznej) wykonania warunkow zawartej umowy

zwiqzanej z realizacj4 projektu przez podmiot uprawniony. KOWR zaslrzega

sobie prawo podjqcia czynnoSci w celu potwierdzenia przez odbiorcow

zakupionych pszczol, ze podmiot uprawniony zrealizowal projekt zgodnie

z warunkami niniejszej umowy.

Po zakofrczeniu kontroli uprawniony pracownik KOWR spozqdza raport

z przeprowadzonej kontroli. Raport podpisywany jest przez kontrolera orazprzez

osobq uprawnionq do reprezentowania kontrolowanego. Raport sporzqdzany jest

w dwoch egzemplarzach, z ktorych jeden pozostaje w jednostce kontrolowanej,

drugi przekazywany jest do Centrali KOWR.

W przypadku, gdy raport z kontroli wskazuje na wystqpienie uchybien

i nieprawidlowoSci w realizacji projektu, KOWR wzywa podmiot uprawniony do

zlo2enia wyja6nien w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania.

2.

3.

2.

3.

10

4.

n" \wL.



s13

1. Na podstawie dokumentow, o ktorych mowa w s g ust. 1, raportu z kontroli,
o ktorym mowa w S 12 ust. 3 (w przypadku kiedy miala miejsce) oraz wyja6nien,
o ktorych mowa w S 12 ust. 4, KOWR dokona rozliczenia niniejszej umowy oraz
wyliczenia naleznej kwoty refundacji kosztow poniesionych na realizacjq projektu

nastqpujqco:

1) kosztow podstawowych do wysokoSci okreslonej w g 3 ust. 1 pkt 1),

zzastrze2eniem ust. 2 i3,
2) kosztow dodatkowych do wysokosci okresronej w g 3 ust. 1 pkt 2).

2' W przypadku kiedy dany odbiorca koncowy dokona odbioru matek, pakietow

i odkladow pszczelich w liczbie wiqkszej niz okresrona w g 6 ust. 2,

zzastrze2eniem $ 6 ust. 3, KOWR dokona redukcji kwoty refundacji o warto6c
matek, pa kietow I u b od klad6w przekr aczalqcqdopuszcza lnE I iczbq od bioru.

W pierwszej kolejnoSci redukowane bqdE matki, pakiety i odklady o najnizszej

warto6ci.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowo6ci przy realizacji czqsci projektu,

KOWR moze podjAc decyzjq o nieuznaniu realizacji wykazujqce) uchybienia

czqSci projektu i zmniejszeniu kwoty refundacji.

4. Po rozliczeniu umowy i wyliczeniu naleznej kwoty refundacji, KOWR przesyla do

podmiotu uprawnionego informacjq o przyznanej kwocie refundacji.

5. ARiMR dokona wyplaty przyznanej kwoty refundacji na rachunek podmiotu

uprawnionego w terminie do 30 dni od daty wystawienia informacji, o ktorej mowa

w ust. 4.

s14
KowR nie dokona refundacji kosztow poniesionych na realizacjq projektu

w przypadku, gdy:

1 ) podmiot uprawniony nie zlo2y w KOWR dokumentow, o ktorych mowa w $ 8 ust.1

w terminie okreslonym w S 8 ust. 2,

2) zto2one dokumenty, o ktorych mowa w S 8 ust.1 s4nieprawidtowe, niekompletne,

nieczytelne lub nieodpowiadajqce wymaganiom okreslonym w S 8 ust. 1,

3) podmiot uprawniony uniemozliwi przeprowadzenie kontroli, o ktorych mowa

w$12,
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4) stwierdzone zostanq ra2qce uchybienia lub nieprawidlowo6ci dotyczqce realizacji

caloSci Projektu,

5) podmiot uprawniony naruszyl zobowiqzania wynikajqce z niniejszej umowy'

6) podmiot uprawniony dostarczyl falszywe dokumenty w celu uzyskania

dofinansow aniaze Srodkow Wspolnoty Europejskiej i Panstwa Czlonkowskiego.

lll. Postanowienia koncowe

s1s
zmiany lub poprawki do niniejszej umowy moga byc wprowadzane tylko w formie

pisemnej pomiqdzy stronami umowy.

s16

W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowa majA zastosowanie przepisy Unii

Eu ro pejskiej oraz prze pi sy kod eksu cywi I nego.

s17
1. Podmiot uprawniony o5wiadcza,2e zapoznal siq z ,,Warunkami udzialu

w mechanizmie Wsparcie rynku produktow pszczelich w latach 201712018

i 201812019" oraz akceptuje ich tre6i.

2. Podmiot uprawniony o6wiad cza, 2e nie bqdzie ubiegal siq o dofinansowanie

z innych Srodkow publicznych na dzialania zwiqzane z realizaqqprojektu.

s18
Podmiot uprawniony przyjmuje do wiadomo6ci, iz jego dane oraz olrzymane kwoty

z tytulu doplat mogq zostac opublikowane za po5rednictwem strony internetowej

KOWR.

s1e

Wszelkie spory i wqtpliwoSci, jakie mogq wyniknqc przy wykonaniu niniejszej umowy,

strony bqda staraly siq rozstrzygnEc na drodze polubownej. W przypadku

nieosiqgniqcia porozumienia, stronom przysluguje prawo dochodzenia roszczen na

drodze postqpowania pzed sEdem powszechnym wla6ciwym miejscowo dla siedziby

KOWR.

s20

，
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Umowq sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzempla rzach po jednym dla
kazdejze stron.

s21
umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przezobie strony.

s22
Nastqpujqce zalqczniki stanowiq integralnq czq66 umowy:

Zalqcznik nr 1 - vtykazodbiorcow pszczol

Zalqc,znik nr 2 - formularz ,,Wniosek o refundacjq"

Zalqc,znik nr 3 - wykaz koszt6w dodatkowych

PODMiOT UPRAWN:ONY
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