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Informacja o przyiqciu projektu

W dniu 10 pa2dziernika 2016 r. w ramach mechanizmu ,,Wsparcie rynku

p rod u ktow pszcze I ich " zlohone zostafi n astq p ujqce p rojekty :

zakup sprzgtu pszczelarskiego - projekt ten otrzymal numer 78012016:

analizy jako6ci miodu - projekt ten otrzymal numer 42812016;

zakup pszcz6l - projekt ten otrzymal numer 568/2016;

zakup urzqdzefi do prowadzenia gospodarki wqdrownej - projekt ten otrzymal

numer 34312016:

zakup lek6w do zwalczania warrozy - projekt ten otrzymal numer 28212016.

Agencja Rynku Rolnego informuje, 2e projekty zostaly zaakceptowane przez Komisjq

dokonujqcq oceny projektow, w skfad kt6re1 wchodzq przedstawiciele Ministerstwa

Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Rynku Rolnego. Komisja dokonala weryfikacji

koszt6w projektow i ustalila budzet na ich realizacjg w wysoko6ci:

- projekt ,,Zakup sprzqtu pszczelarskiego" do 352 444,53 zl netto;

- projekt,,Analizy jako6ci miodu" do 1779,51 zl netto;

- projekt ,,Zakup urzqdzen do prowadzenia gospodarki wgdrownej" do 80 856,38 zl

netto;

- projekt ,,Zakup pszcz6l" do 107 223,00 zl netto;

- projekt ,,Zakup lek6w do an'talczania warrozy" do 103 717,92 zl netto.
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Komisja ustalila nastgpujqce kryteria przydzialu kwot refundacji:

Dla projekt6w,,Zakup sprzgtu pszczelarskiego":

1) Kwotg 12 234 tys. zl podzielono przez og6lnq liczbq rodzin pszczelich

posiadanych przez podm ioty u prawnione.

Obliczono stawkg refundacji 9,78 Alrodztnq. Kwotq refundacji kosztow

podstawowych dla poszczeg6lnych podmiotow obliczono mno2qc stawkq

refundacji przez liczbq rodzin pszczelich posiadanych przez podmiot.

2) Je6fi w projekcie realizowanym w sezonie 201512016 podmiot wykorzystal mniej

ni2 70o/o Srodk6w okreSlonych w umowie, to kwota refundacji koszt6w

podstawowych przyjqta w sezonie 201612017 nie przekroczy kwoty wyplaconej

w sezonie 201512016.

3) Dla podmiot6w, ktore w zlohonych projektach wnioskowafy o refundacjq koszt6w

dodatkowych, obliczono kwoty tych koszt6w stanowiqce 3% kosztow

podstawowych obliczonych zgodnie z pkt 1) i nie wigcej niZ wnioskowane koszty

dodatkowe.

4) Ostatecznq wysoko66 przyznanj kwoty refundacji stanowi suma kwot

obliczonych zgodnie z pkt 1), pkt 2) i pkt 3), jednak nie wigcej niZ kwota

wnioskowana.

Dla projekt6w ,,Analizy jako5ci miodu":

1) Zgodnie z ,,Warunkami ubiegania sig o refundacjg koszt6w poniesionych

w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produkt6w pszczelich w latach

201612017,201712018,201812019", refundacji podlegajq tylko koszty poniesione

na analizy okre6lone w zalqczniku do rozporzqdzenia Ministra Rolnictwa

i Rozwoju Wsi z dnia 3 pa1dziernika 2003 r. w sprawie szczegolowych wymagan

w zakresie jakoSci handlowej miodu oraz analiz pylkowych miodu.

2) Je6fi w projekcie realizowanym w sezonie 201512016 podmiot wykorzystal mniej

ni? 70o/o srodk6w okre6lonych w umowie, to kwota refundacji koszt6w

podstawowych przyjgta w sezonie 2016/2017 nie przekroczy kwoty wyplaconej

w sezonie 201512016.

3) Dla podmiot6w, kt6re w zlo2onych projektach wnioskowaty o refundacjq kosztow

dodatkowych, obliczono kwoty tych kosztow stanowiqce 3% koszt6w

podstawowych obliczonych zgodnie z pkt 1) i nie wigcej niZ wnioskowane koszty

dodatkowe.
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4) Ostatecznq wysoko66 przyznanq kwoty refundacji stanowi suma kwot

obliczonych zgodnie z pkt 1) i pkt 3) z uwzglgdnieniem pkt 2), jednak nie wigcej

niz kwota wnioskowana.

Dla projekt6w ,,Zakup urzqdzefi do prowadzenia gospodarki wqdrownej":

1) Kosztorysy projektow zlohonych przez podmioty, kt6re w sezonie 201512016 nie

uczestniczyly w projekcie na zakup ptzyczep (lawet) do przewozu uli, zostanq

przyjgte w cafoSci.

2) Kosztorysy projekt6w zlo2onych przez podmioty, kt6re w sezonie 201512016

w ramach projektu na zakup przyczep (lawet) do przewozu uli, wykorzystaty

przynajmntejT0% przyznanq kwoty umownej, zostanq przyjgte w calo6ci.

3) Je6li w projekcie na zakup przyczep (lawet) do przewozu uli realizowanym

w sezonie 201512016 podmiot wykorzystal mniej ni2 70% Srodk6w okre6lonych

w umowie, to kwota refundacji koszt6w podstawowych na zakup przyczep (lawet)

przyjgta w sezonie 201612017 nie przekroczy kwoty wyplaconej w sezonie

2015t2016.

4) Wnioskowane kwoty refundacji kosztow zakupu pozostatych urzqdzer\ do

prowadzenia gospodarki wqdrownej okreSlonych w ,,Warunkach (...)"

(z vtylqczen ie m p rzycze p) zosta n q p rzyjqte we wn ioskowa nych kwotach .

5) Dla podmiotow, kt6re w zlohonych projektach wnioskowaly o refundacjq kosztow

dodatkowych, obliczono kwoty tych koszt6w stanowiqce 1,5o/o kosztow

podstawowych obliczonych zgodnie z pkt 1) - 4) i nie wiqcej niz wnioskowane

koszty dodatkowe.

6) Ostatecznq wysoko66 przyznanq kwoty refundacji stanowi suma kwot

obliczonych zgodnie z pkt 3), pkt 4) i pkt 5) z uwzglqdnieniem pkt 1) i pkt 2).

Dfa projekt6w ,,Zakup pszcz6l":

1) Wysoko66 kwoty refundacji bqdzie uzale2niona od liczby posiadanych rodzin

pszczelich. W auiqzku z powy2szym dostqpne 6rodki w wysoko6ci 3 732 tys. zl

podzielono pzez og6lnq liczbg rodzin pszczelich zgloszonych w projektach.

Obliczono stawkq refundacji 3,00 zllrodzinq. Kwotq refundacji koszt6w

podstawowych dla poszczeg6lnych podmiotow obliczono mno2qc stawkg

refundacji pzez liczbq rodzin pszczelich posiadanych przezka2dy z podmiotow.

2) Je6li w projekcie realizowanym w sezonie 201512016 podmiot wykorzystaf mniej

ni2 70% Srodkow okre6lonych w umowie, to kwota refundacji koszt6w
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podstawowych przyjqta w sezonie 2016/2017 nie przekroczy kwoty wyplaconej

w sezonie 201512016.

3) Dfa podmiot6w, kt6re w zlohonych projektach wnioskowaly o refundacjq koszt6w

dodatkowych, obliczono kwoty tych koszt6w stanowiqce 3o/o koszt6w

podstawowych obliczonych zgodnie z pkt 1) i pkt 2) i nie wiqcej niz wnioskowane

koszty dodatkowe.

4) Ostatecznq wysoko66 przyznanej kwoty refundacji stanowi suma kwot

obliczonych zgodnie z pkt 1) i pkt 3) z uwzglgdnieniem pkt 2), jednak nie wigcej

niZ kwota wnioskowana.

Dla projekt6w ,,Zakup lek6w do zwalczania warrozy"i

1) Kwotq 6 926 tys. zl podzielono pzez og6lnq liczbq rodzin pszczelich posiadanych

przez podmioty uprawnione. Obliczono stawkg refundacji 5,30 zllrodzinq. Kwotg

refundacji koszt6w podstawowych dla poszczeg6lnych podmiot6w obliczono

mnoZqc stawkq refundacji przez liczbg rodzin pszczelich posiadanych przez

kahdy z podmiot6w.

2) Je6li w projekcie realizowanym w sezonie 201512016 podmiot wykorzystal mniej

ni? 70o/o Srodk6w okre6lonych w umowie, to kwota refundacji koszt6w

podstawowych przyjgta w sezonie 201612017 nie przekroczy kwoty wyplaconej

w sezonie 201512016.

3) Dla podmiot6w, kt6re w zlo?onych projektach wnioskowaly o refundacjq koszt6w

dodatkowych, obliczono kwoty tych koszt6w stanowiqce 3Yo koszt6w

podstawowych obliczonych zgodnie z pkt 1) i pkt 2) i nie wigcej niz wnioskowane

koszty dodatkowe.

4) Ostatecznq wysokoSi przyznanq kwoty refundacji stanowi suma kwot

obliczonych zgodnie z pkt 1) i pkt 3) z uwzglqdnieniem pkt 2), jednak nie wigcej

niZ kwota wnioskowana.

Ostateczne rozliczenie budZetu projektow zostanie dokonane po zakoficzeniu ich

realizaqi na podstawie faktycznie poniesionych i udokumentowanych wydatk6w.

W zalqczeniu przesylam po dwa egzemplarze um6w na realizacjq

w/w projekt6w w ramach mechanizmu WPR ,,Wsparcie rynku produkt6w pszczelich"

w sezonie 201612017 z pro$bq o parafowanie po jednym egzemplarzu na ka2dq ze

stron i podpisanie wszystkich egzemplarzy przez osoby wskazane na pienrszej
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stronie umovvy. Podpisane umowy nale?y odesla6 do Agencji Rynku Rolnego,

uf . Karolkowa 30, 01 - 207 Warszawa lub dostarczy6 osobiScie.

Termin podpisania umow przez obie strony uplywa w dniu 15 stycznia 2017 r.

Jednakie ze wzglgd6w technicznych Agencja ailraca sig z pro5bq o odeslanie

podpisanych um6w w moiliwie najkr6tszym terminie.
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