


l\łając na Względzie:

- Rozporządzenie Rady (WE) nr 123412007 z dnia 27 pażdziernlka 2oo7 r.

Ustanawiające Wspólną organizację rynkóW rolnych oraz przepisy szczegółowe

dotyczące niektórych produktóW rolnych (,,rozporządzenie o jednolitej Wspólnej

organizacji rynku"),

- Rozporządzenie Komisji (WE) m 917l2oo4 z 29 kwietnia 2004 r, W sprawie

szczegółowych zasad Wykonania rczporządzenia Rady (WE) m 797t2oo4

dotyczącego działań W dziedzinie pszczelarstwa,

- Ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych

rynkóW rolnych (Dz.u.z2012l. poz.633 z póżn. zm.),

zaWańo Umowe o naStępującej treści:

§1
'l. Przedmiotem umo\Ą/y jest rea|izaqa przez podmiot uprawniony projektu

nr 77312012 złożonego W Agencji W sezonie 201212013 W ramach mechanizmu

Wspólnej Polityki Rolnej ,,Wsparcie rynku produktóW pszczelich".

2. Projekt, o którym mowa W ust, 1, dotyczy zakupu sprzętu pszczelarskiego,

realizowanego W ramach środka Wsparcia,,Pomoc techniczna".

§2
1. Podmiot uprawniony zobowiązuje się, że odbiorcy końcowi sprzętu dokonają

zakupu następującego sprzętu pszczelarskiego:

- miodarek,

- odstojnikóW,

- stołóW do odsklepiania plastróW,

- suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,

- topiarek do Wosku,
, ulządzeń do kremowania miodu,

- pras do Wyrobu Węzy na Własne potrzeby

na zasadach określonych W niniejszej umowie,

2. Podmiot uprawniony dokona realizacji projektu, o którym mowa W § 1 Ust, 1,

W okresie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia .l4 sierpnia 2o13 r.
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3.

4.

2.

1.

2.

,l.

Podmiot uprawniony ponosi Wyłączną odpowiedzialnośc Wobec Agencji

za rea|izaąę projektu i jest Wyłącznym podmiotem, z którym Agencja będzie

rozliczać Wykonanie niniejszej umowy,

Agencja nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich mogące

powstac W związku z realizacją projektu przez podmiot uprawniony,

§3
Agencja dokona refundacji kosztóW poniesionych przez podmiot uprawniony

na realizację projektu określonego W §,l, po jego Wykonaniu Zgodnie

z Warunkami niniejszej umowy, W kwocie netto nieprzekraczającej 80 547,59 zł

(słownie: osiemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych 59/100).

Kwota refundacji będzie stanowiła nie Więcej niż 60% kosztóW netto Wynika.jących

z dokumentóW, o których mowa W § 7 ust. 1. z zastrzeżeniem § 14,

Refundacji podlega.ją Wyłącznie koszty zakupu fabrycznie nowego sprzętu:

1) Wynikające z przedłożonych faktur / rachunkóW, za które płatnośc została

dokonana przez odbiorcóW końcowych sprzętu, Wystawionych na odbiorcóW

końcowych,

2) poniesione W okresie okreś|onym W § 2 ust, 2,

3, odbiorcy końcowi dokonają płatności za zakupiony sprzęt pszczelarski W formie

przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

l. prawa iobowiazki podmiotu uprawnioneqo

§4
odbiorcami końcowymi sprzętu pszczelarskiego zakupionego W ramach niniejszej

umowy mogą być jedynie gospodarstwa pasieczne posiadające Weterynaryjny

numer identyfikacyjny lub Wpisane do rejestru powiatowego lekarza Weterynarii,

które posiadają co najmniej 20 rodzin pszczelich.

odbiorcą końcowym sprzętu pszczelarskiego nie może byc pszczelarz, który jest

samoistnym lub zależnym posiadaczem gospodarstwa, którego Wielkość

ekonomiczna stanowi róWnowańość lub Więcej niż 4 ESU (Europejska Jednostka

Wielkości Ekonomicznej\. Przez gospodarstwo rozumie się gospodarstwo rolne

W rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytkóW ro|nych co najmniej
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1 ha lub nieruchomość słuźącą do prowadzenia produkcji W zakresie działóW

specjalnych produkcji rolnej W rozumieniu przepiSóW o ubezpieczeniu społecznym

rolnikóW.

3, Sprzęt zakupiony W ramach niniejszej umowy, W dniu kontroli, przeprowadzanej

u odbiorcy końcowego musi znajdowac się W jego posiadaniu- odbiorca końcowy

nie może oddać go do reklamacji przed otrzymaniem refundacji,

§5
1. Podmiot uprawniony zobowiązany jest do prowadzenia odrębnej ewidencji

ęeczową i finansowej W celu dokumentowania realizacji projektu,

2, W celu potwierdzenia Wykonania zapisóW niniejszej umowy podmiot uprawniony

zobowiązany jest do posiadania pełnej dokumentacji źródłowej poniesionych

kosztóW, a W szczególności;

1) pośWiadczonych za zgodnośc z oryginałem przez odbiorcóW końcowych

Sprzętu pszczelarskiego czytelnym imieniem i nazwiskiem kserokopii faktur /

rachunkóW dokumentujących poniesione Wydatki, okreś|ających m,in. ilość

Zakupionego sprzętu, typ, producenta oraz ich cenę jednostkową,

Dopuszcza się posiadanie kopii faktur Wystawionych bezpośrednio przez

sprzedawcę sprzętu,

2) pośWiadczonych za zgodnośc Z oryginałem przez odbiorcóW końcowych

sprzętu pszczelar5kiego czytelnym imieniem j nazwiskiem kserokopii

dokumentóW potwierdzających dokonanie płatności (przelewy bankowe,

przekazy pocztowe, Wyciągi z rachunkóW bankowych),

3) umóW zawartych z końcowymi odbiorcami sprzętu W9 Wzoru stanowiącego

załącznik nr 1 do niniejszej Umowy,

4) imjennego Wykazu odbiorcóW sprzętu pszczelarskiego Według Wzoru

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy,

3. Podmiot uprawniony zobowiązany jest do przechowywania rzeczowej

i finansowej dokumentacji projektu, o której mowa W ust. 2 oraz innych

dokumentóW związanych z rea|izaąą niniejszej umowy, przez okres

5 lat licząc od roku, W którym została zakończona realizacja projektu,
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2.

1.

2.

§6
Podmiot uprawniony zawrze z odbiolcą końcowym sprzętu umowę, o której mowa

W § 5 ust. 2 pkt, 3) po dacie Zawarcia niniejszej umowy i przed zakupem sprzętu

przez odbiorcę końcowego.

Podmiot uprawniony może Wprowadzić do umowy, o któIej mowa W § 5 ust. 2

pkt, 3) dodatkowe zapisy zabezpieczające jego interesy.

§7
W celu uzyskania refundacji poniesionych kosztóW, podmiot uprawniony

zobowiązany jest do złożenia W Agencji następujących dokumentóW:

1) oryginału Wniosku o Wypłatę refundacji na formularzu stanowiącym załącznik

nr 3 do niniejszej umowy,

2) czf.elnych kserokopii faktur / rachunkóW Wystawionych na odbiorcóW

końcowych sprzętu pszczelarskiego potwierdzających Wydatkowane środki

finansowe, pośWiadczonych za zgodnośc Z oryginałem przez odbiorcóW

końcowych czytelnym imieniem i nazwiskiem,

3) kserokopii dokumentóW potwierdzających dokonanie płatności przez

odbiorcóW końcowych sprzętu pszczelarskiego (przelewy bankowe,

przekazy pocztowe, Wyciągi z rachUnkóW bankowych) pośWiadczonych

za zgodnośc z oryginałem przez odbiorcóW końcowych czyte|nym imieniem

inazwiskiem,

4) kserokopii umóW zawańych z końcowymi odbiorcami sprzętu

pszczelarskiego, o których mowa W W § 5 ust. 2 pkt 3), pośWiadczonych

przez GłóWnego Księgowego podmiotu Uplawnionego lub osoby

Upoważnione z9odnie z KRS albo innym dokumentem określającym sytuację

formalno-praWną podmiotu,

5) imiennego Wykazu odbiorcóW końcowych sprzętu pszczelarskiego Według

Wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy, Wykaz powinien

zostać przekazany W pliku Excel, na nośniku elektronicznym (dyskietka,

płyta cD) lub drogą mailową na adres sekretariat_bpz@arr.gov,pl.

Dokumenty, o których mowa W ust. 1 na|eży złożyć nie później niż ostatniego dnia

realizacji projektu określonego W § 2 ust, 2 niniejszej Umowy.
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§8
Podmiot uprawniony zobowiązany jest do umożliwienia Agencji oraz Komisji

Europejskiej dokonywania kontroli prawidłowej realizacji WarUnkóW niniejszej umowy.

2.

1.

2.

1-

2.

1.

§9
Podmiot uprawniony zobowiązany jest Wypłacic każdemu odbiorcy końcowemu

sprzętu pszczelarskiego kwotę refundacji W WySokości obliczonej przez Agencję

zgodnie z dokumentacją o której mowa W § 13 ust, 1, W terminie 30 dni od daty

Wpływu środkóW na konto podmiotu Uprawnionego,

Podmiot uprawniony zobowiązany jest przechowywac dowody przekazania

refundacji poszczególnym odbiorcom końcowym sprzętu pszczelarskiego przez

okres 5lat od zakończenia roku, W którym zakończono realizację niniejszej

umowy.

§ 10

W pzypadkU Wykrycia, że cała kwota refundacji Iub jej cZęść została nienależnie

Wypłacona, podmiot Uprawniony zobowiązany jest do zwrotu nienależnej kwoty

refundacji, Wraz z odsetkami ustawowymi, W terminie 14 dni od dnia otrzymania

Wezwania do zapłaty.

W przypadku kiedy podmiot uprawniony nie dokona rozliczenia refundacji

z poszczególnymi odbiorcami końcowymi Sprzętu pszczelarskiego, podmiot

uprawniony zobowiązuje się Zwrócić na konto Agencji niewypłaconą odbiorcy

końcowemu kwotę refundacji WraZ z odsetkami ustawowymi oraz zapłacić

dodatkową karę W Wysokości 20% niewypłaconej kwoty refundacji.

odsetki są naliczane za okres pomiędzy dniem Wypłaty kwoty refundacji a dniem

dokonania Wpłaty nienależnej kwoty refundacji przez podmiot Uprawniony na

konto Agencji.

§11
Podmiot Uprawniony zobowiązany jest do pisemnego informowania Agencji

o Wszystkich okolicznościach mogących zagrozić rca|izacji niniejszej Umowy lub

mogących zaglozić dollzymaniu terminu jej realizacji.

Podmiot uprawniony, na pisemne Wystą]ienie Agencji, jest zobowiązany do

udzielenia pisemnej informacji o stanie realizacji niniejszej umowy.



3. W przypadku Wystącienia zdarzeń losowych dotyczących odbiorcóW końcowych

sprzętu pszczelarskiego skutkujących możliwością nie dotrzymania WarunkóW

umowy, Podmiot uprawniony poinformuje pisemnie o tym fakcie Agencję.

ll. prawa i obowiazki Aqencii

2.

3.

4.

5.

§ 12

Agencja oraz Komisja Europejska moze W każdym momencie realizacji Umowy

przeprowadzic kontrolę W siedzibie podmiotu uprawnionego, mającą na celu

sprawdzenie stopnia realizacji działań Wynikających z zawaiej umowy, osoby

przeprowadzające kontrolę powinny mieć zapewnaony dostęp do ksiąg iinnych

dokumentóW dotyczących WydatkóW Wynikających z zawallej umowy W trakcie jej

trwania oraz przez okres 5 lat od roku, W którym została zakończona realizaąa

projektU,

Po zakończeniu realizacji projektu i otrzymaniu prawidłowo sporządzonych

dokumentóW, o których mowa W § 7 ust, 1, Agencja ma prawo dokonać kontroli

na miejscu (dokumentacyjnej i fizyczne]) Wykonania WarunkóW Zawartej umowy

związanej z realizacją projektu przez podmiot uprawniony,

W celu potwierdzenia prawidłowości realizacji umowy Agencja ma prawo

przeprowadzić kontrolę u końcowych odbiorcóW sprzętu pszczelarskiego.

Po zakończeniu kontroli uprawniony pracownik Agencji sporządza W dwóch

egzemp|arzach rapoń z przeprowadzonej kontroli, Rapoń podpisywany jest przez

kontrolera olaz przez osobę uprawnioną do reprezentowania kontrolowanego,

Raport sporządzany jest W dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostaje

W jednostce kontrolowanej, drugi przekazywany jest do centrali Agencji.

W przypadku, gdy rapoń z kontroli Wskazuje na Wystąpienie uchybień

i nieprawidłowości W realizacji projektu, Agencja WzWa podmiot uprawniony do

złożenia Wyjaśnień W terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania Wezwania,

§13

1. Na podstawie dokumentóW, o których mowa W § 7 ust. 1, raportu z kontroli,

o którym mowa W § 12 ust, 4 (W przypadku kiedy miała miejsce) oraz Wy.jaśnień,



o których mowa W § 12 Ust. 5, Agencja dokona rozliczenia niniejszej Umowy

oraz Wyliczenia należnej kwoty refundacji kosztóW poniesionych na realizację

projektu, do Wysokości 60% poniesionych kosztóW netto, nie Większej niż kwota

określona W § 3 Ust. 1, na zasadach określonych W § 14, z zastrzeżeniem usl. 2.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy rcalizaąi części projektu,

Agencja może podjąć decyzję o nieuznaniu realizacji W tej części projektu

i zmniejszeniu kwoty refundacji.

3. Po rozliczeniu umowy iWyliczeniu należnej kwoty refundacji, Agencja przesyła do

podmiotu uprawnionego informację o przyznanej kwocje refundacji, notę

księgową uznaniową oraz listę odbiorcóW końcowych sprzętu pszczelarskiego

z naliczoną kwotą refundacji dla każdego odbiorcy,

4. Agencja dokona Wypłaty plzyznanei kwoty lefundacji na rachunek podmiotu

uprawnionego W terminie 30 dni od daty Wystawienia dokumentóW, o których

mowa W ust, 3.

§ 14

1, Agencja dokona obliczenia należnej kwoty refundacji dla każdego odbiorcy

końcowego sprzętu pszczelarskiego.

2. Kwota refundacji należna jednemu odbiorcy końcowemU sprzętu pszczelarskiego

będzie:

'l) stanowiła iloczyn posiadanej przez niego liczby rodzin pszczelich na dzień

30.09.2012 r, i kwoty 50 Zł

ibędzie

2) nie Większa niż 600^ ceny netto danego sprzętu Wynikającej

z faktury/rachunkU Wystawionego na danego odbiorcę końcowego

ibędzie

3) nie Większa niż 8 000 zł.

3. W przypadku, gdy ogólna kwota refundacji dla podmiotu uprawnionego obliczona

W sposób opisany W ust. 2 przekroczy kwotę umowną, kwota dla każdego

odbiorcy końcowego sprzętu pszczelarskiego zostanie pomniejszona procentowo.

§15
Agencja nie dokona refundacji kosztóW poniesionych na realizację projektu

W przypadku, gdy:
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1 ) podmiot uprawniony nie złoży W Agencji dokumentóW, o których mowa W § 7 ust.1

W terminie okreś|onym W § 2 ust. 2,

2) złożone dokumenty, o których mowa W § 7 ust, 1 są nieprawidłowe, niekompletne,

nieczytelne lub nieodpowiadające Wymaganiom określonym W § 7 ust. 1,

3) podmiot uprawniony uniemożliwi przeprowadzenie kontroli, o których mowa

W§ 12,

4) stwierdzone zostaną raźące uchybienia i nieprawidłowości dotyczące realizacji

całości projektu,

5) podmiot uprawniony dostarczył fałszywe dokumenty W celu uzyskania

dofinansowania ze środkóW Wspólnoty Europejskiej i Państwa członkowskiego,

l ll. postanowienia końcowe

§ 16

Zmiany lub poprawki do niniejszej umowy mogą być Wprowadzane tylko W formie

pisemnej pomiędzy stronami Umowy.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Unii

Europejskiej oraz przepisy kodeksu cyłvilnego,

§18
'l, Podmiot uprawniony ośWiadcza, że zapoznał się z ,,Warunkami ubiegania się

o refundację kosztóW poniesionych W ramach realizacji mechanizmu ,,Wsparcie

rynku produktóW pszczelich W latach 2010l11 ,2011l12,2012113".

2. Podmiot uprawniony ośWiadcza, źe nie będzie ubiegał się o dofinansowanie

z innych środkóW publicznych na dzjałania związane z realizacją projektu,

§19
Podmiot uprawniony przyjmuje do Wiadomości, iż jego dane oraz otrzymane kwoty

z tytułu dopłat są publikowane za pośrednictwem strony internetowej {,1art. 44a

rozporządzenia Rady UE nr 1290/2005 W zakresie publikowania informacji na temat

beneficjentóW środkóW pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego

Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszaróW

Wiejskich (EFRRjW, (Dz.u. L 248 z 16,9,2002, s. ,1-48, ze zm.\ oraz




