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Informacja o przyjeciu projektu

W dniu 05-06-2O18 r. w ramach mechanizmu ,,Wsparcie rynku produkt6w
pszczelich" ztro2ony zostal projekt Analiza jakoSci miodu. Projekt ten otrzymal numer
424/2Ot8.
Krajowy O6rodek Wsparcia Rolnictwa informuje, ze projekt zostal zaakceptowany
przez Komisjq dokonujqcA oceny projekt6w, w sklad ktorej wchodzq przedstawiciele

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowego OSrodka Wsparcia Rolnictwa.
Komisja dokonala weryfikacji koszt6w projektu i ustalila budzet na jego realizacjq w
wysoko5ci do 9 747,59 zl netto.

Ostateczne rozliczenie budzetu projektu zostanie dokonane po zakohczeniu jego

realizacji na podstawie faktycznie poniesionych i udokumentowanych wydatk6w.

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

Jednak2e ze wzglqd5w technicznych, KOWR zwraca siq z pro6bq o odeslanie
um6w w mo2liwie najkr6tszym terminie.

OL-2O7 Warszawa, ul. Karolkowa 30, tel. (22) 45 25 400, www.kowr.



w zalqczeniu przesylam dwa egzemplarze umowy na realizacjq wyzej wymienionego

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

w sezoni e 20LB/2019, 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 odesta6 do

Krajowego O6rodka Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 3O, Ot'2O7

Warszawa lub dostarczyi osobiScie.
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Zalacznik Nr 6
do Zazqdzenia Nr i7 1 t201 7 prezesa AR|MR

zdnia 14 grudnia 2017 r. zmienioneoo
Zazqdzeniem Nr 134/2018 z dnia 7 tistopad'a 2018 r

UMOWA nr 281 42912018/1 9

na realizacje projektu anaLzjakoSci miodu
w ramach mechanizmu wPR ,,wsparcie rynku produkt6w

pszczelich" realizowanego w sezonie 2}1gt2}1g
zawarta w dniu

porniedZy:

Kraiowym o`rodkiem Wsparcia Ro:nictta w Warszawie,

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

(daleiZWanym KOWR)kt6ry w celu podpisania umowy reprezentuja:

1.Anna Dorota Gut― p.o.Zastepcy Dyrektora Generalnego

2.Grzegorz Nieszczerzewski― Dyrektor Biura Finansowo― KsiegOWego

a

STOWARZYSZEN:E PSZCZELARZY POLSK:CH"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 reprezentujq:

(imiq i nazwisko) (funkcja)

(imig i nazwisko)
2.

ｒ

ヽ

(funkCla)



Majqc na wzglgdzie:

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

17 grudnia 2013 r. ustanawiajqce wspolnq organizacjg rynkow produktow rolnych

oraz uchylajqce rozporzqdzenia Rady (EWG) nr 922t72, (EWG) nr 234179,

(WE) nr 103712001 i (WE) nr 123412007 (zpo2n' zm'),

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

ustanawiajqce zasady stosowania rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego

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

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

17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarow wiejskich przez

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich (EFRROW)

i uchylajqce rozporzqdzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. U. L 347

z 20.12.2013, str. 487),

- Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 130612013 z dnia 17

grudnia 2013 w sprawie finansowania wspolnej polityki rolnej, zarzqdzania niq

i monitorowania jq oraz uchylajqce rozporzqdzenie Rady (EWG) nr 352178, (WE)

nr 485/2008

zawarto umowe o nastgpujqcej tresci:

s1
1. Przedmiotem umowy jest realizaqa przez podmiot uprawniony projektu

nr 428t2018 zloZonego w KOWR w sezonie 201812019 w ramach mechanizmu

Wspolnej Polityki Rolnej ,,Wsparcie rynku produktow pszczelich".

2. Projekt, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy analiz jako6ci miodu realizowanych

w ramach Srodka wsparcia ,,Poprawa jakoSci produktow, aby skuteczniej

pozycjonowac produkty na rynku".

s2
1. Podmiot uprawniony dokona realizacji projektu, o ktorym mowa w S 1, w okresie

od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 2019-07'31.
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3.

4.

2' Analizy jakosci miodu zostanq wykonane w nastgpujqcych raboratoriach:

Gospodarstwo pasieczne ,'Sqdecki Bartnik,,Sp. z o.o.
Labolatorium Badania Jakosci produkt6w pszczelich

33-331 Str62e 23S
(nazwa i adres laboratorium)

Podmiot uprawniony ponosi wylqcznq odpowiedzialnosc wobec KowR
za realizaciq projektu i jest wylqcznym podmiotem, z ktorym KowR bgdzie
rozltczac wykonanie n iniejszej umowy.

KOWRyARIMR nie ponoszq odpowiedzialnoSci za roszczenia osob trzecich
mogqce powstac w zwiqzku z realizaqq projektu przez podmiot uprawniony.

s3
KOWR dokona refundacji kosztow poniesionych pzez podmiot uprawniony na

realizacjg projektu okreSlonego w S 1, po jego wykonaniu zgodnie z warunkami

niniejszej umowy, w kwocie netto nieprzekraczalqcej g 747,sg zl. (slownie:

dziewigc tysiqcy siedemset czlerdzieSci siedem zlotych piqcdziesiqt dziewigc

groszy), z czego:

1) 9 463,68 zl bqdzie stanowila refundacja kosztow podstawowych, nie wyzsza

ni2 80o/o kosztow netto wynikajqcych z dokument6w, o ktorych mowa w S 6

ust. 1, pkt 1)-4),

2) 283,91 zl bqdzie stanowila refundacja kosztow dodatkowych netto

wynikajqcych z dokumentow, o ktorych mowa w S 6 ust. 1, pkt 5),

z zastrze2eniem, ze nie przekroczy ona 3% kwoty kosztow podstawowych

przyjgtych do refundacji.

W pzypadku koszt6w podstawowych refundacji podlegajq wylqcznie koszty

analizjako6ci miodu:

1) wynikajqce z przedlozonych faktur/rachunkow, za ktore ptatnos6 zostala

dokonana przez podmiot uprawniony, wystawionych na podmiot uprawniony

przez laboratoria wymienione w S 2 usl. 2,

2) poniesione w okresie okreslonym w S 2 ust. 1,

3) za ktore platnosci dokonal podmiot uprawniony w formie przelewu

bankowego lub przekazu pocztowego.

3. W przypadku kosztow dodatkowych refundacji podlegajq wytqcznie koszty

zwiqzane z przygotowaniem i realizaqq projektu:

1) okreSlone w zalqczniku nr 3 do niniejszej umowy,

2.
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2) wynikajqce z ptzedlozonych faktur/rachunkow i innych dokumentow,

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

okreslonej wS2ust. 1,

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

pocztowego lub w formie gotowki.

l. Prawa i obowiazki podmiotu uprawnioneqo

s4
1. Refundacjq objqte sq wylqcznie koszty poniesione na wykonanie analiz:

1) okreslonych w zalqczniku do Rozporzqdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Wsi z dnia 3 pa2dziernika 2003 r. w sprawie szczegolowych wymagah

w zakresie jakosci handlowej miodu (Dz. U. z 2003 r. Nr 181 poz. 1773

z po2n. zm.),

2) analiz pyfkowych miodu.

2. probki miodu przeznaczone do analizy mogq pochodzic jedynie z gospodarstw

pasiecznych producent6w produktow pszczelich posiadajqcych weterynaryjny

numer identyfikacyjny lub wpisanych do rejestru powiatowego lekarza

weterynarii, posiadajqcych na dzien pobrania probek przynajmniej 10 rodzin

pszczelich.

s5
1. Podmiot uprawniony zobowiqzany jest do prowadzenia odrqbnej ewidencji

rzeczowq i finansowej w celu dokumentowania realizacji projektu.

2. Podmiot uprawniony zobowiqzuje sig do pisemnego poinformowania wtaScicieli

gospodarstw pasiecznych, z ktorych pochodzq probki poddane analizie

o wynikach tych analiz.

3. W celu potwierdzenia wykonania zapisow niniejszej umowy podmiot uprawniony

zobowiqzany jest do posiadania petnej dokumentacji 2rodlowej poniesionych

koszt6w, a w szczegolnosci:

1) oryginalow faktur/rachunkow dokumentujqcych poniesione wydatki,

okre5lajqcych m.in. dokladnq specyfikacjq wykonanych analiz, ich iloSc oraz

cen9,

2) dokumentow potwierdzajqcych dokonanie platnoSci (przelewy bankowe,

przekazy pocztowe, wyciqgi z rachunkow bankowych),

4  、



4.

5.

3) oryginalow lub kopii dokumentow potwierdzajqcych wyniki przeprowadzonych
analiz,

4) listy gospodarstw pasiecznych, z kt6rych pobrano probki poddane analizie,
5) oryginalow faktur/rachunkow i innych dokument6w, wystawionych na podmiot

uprawniony dokumentujqcych wydatki poniesione w ramach kosztow
dodatkowych.

Lista gospodarstw pasiecznych, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 4) powinna byc
sporzqdzona wg wzoru stanowiqcego zalqcznik nr 1 do niniejszej umowy.

Podmiot uprawniony zobowiEzany jest do przechowywania rzeczowej
i finansowej dokumentacji projektu, o ktorej mowa w ust. 1-3 oraz innych

dokument6w zwiEzanych z realizacjq niniejszej umowy, przez okres

5 lat liczqc od roku nastgpujqcego po roku, w ktorym zakonczono realizacjq
projektu.

s6
1. W celu uzyskania refundacji poniesionych kosztow, podmiot uprawniony

zobowiqzany jest do zlohenia w KowR nastgpujqcych dokumentow:

1) oryginatu wniosku o wyplatg refundacji na formularzu stanowiqcym zalqcznik

nr 2 do niniejszej umowy,

2) kserokopii faktur/rachunkow wystawionych na podmiot uprawniony

potwierdzajqcych wydatkowane Srodki finansowe, zawierajqcych szczegolowq

specyfikacjq wykonanych analiz, poswiadczonych przez Gt6wnego

Ksiqgowego podmiotu uprawnionego lub osobg upowaznionq do

reprezentowania podmiotu uprawnionego zgodnie z KRS, lub pracownika OT

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

3) kserokopii dokumentow potwierdzalqcych dokonanie ptatnoSci przez podmiot

uprawniony (przelewy bankowe, przekazy pocztowe, wyciqgi

z rachunkow bankowych), poswiadczonych przez Glownego Ksiggowego

podmiotu uprawnionego lub osobg upowaznionq do reprezentowania

podmiotu uprawnionego zgodnie z KRS, lub pracownika or KowR, rub oR
AR|MR. lub BP AR|MR .

KOWR nie wymaga potwierdzenia za zgodno6c z oryginalem dokumentow

potwierdzajqcych wykonanie dyspozycji drogq elektronicznq zawierajqcych

adnotacjq, 2e zostaly sporzqdzone na podstawie ustawy Prawo bankowe

i nie wymagajq dodatkowych podpisow oraz stempla bankowego.

ム
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4) Iisty gospodarstw pasieczny ch, z ktorych pobrano probki do analiz, wedlug

wzoru stanowiqcego zalqcznik nr 1 do niniejszej umowy' Wykaz powinien

zostac pzekazany w pliku Excel, na nosniku elektronicznym (pMa CD) lub

drogq mailowq na adres sekretariat-dir@kowr'gov'pl,

5) w przypadku kosztow dodatkowych - kserokopii faktur/rachunk6w oraz innych

dokumentow wystawionych na podmiot uprawniony potwierdzajqcych

wydatkowane Srodki finansowe, poSwiadczonych przez Glownego

Ksiggowego podmiotu uprawnionego lub osoby upowaznione do

reprezentowania podmiotu uprawnionego zgodnie z KRS, lub pracownika OT

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

2. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 nalely zloZyc nie pozniej niz ostatniego dnia

realizacji projektu okreSlonego w S 2 ust. 1 niniejszej umowy'

s7
Podmiot uprawniony zobowiqzany jest do umoZliwienia KOWR, ARiMR oraz organom

Komisji Europejskiej dokonywania kontroli prawidlowej realizaili warunkow niniejszej

umowy.

s8
1. W przypadku wykrycia, 2e cala kwota refundacji lub jej czgsc zostala nienale2nie

wyplacona, podmiot uprawniony zobowiqzany jest do zwrotu nienaleZnej kwoty

refundacji, wraz z odsetkami ustawowymi, w terminie 14 dni od dnia otrzymania

wezwania do zaptaty.

2. W przypadku opisanym w ust. 1 optocz zwrotu nienaleZnie wyplaconej kwoty

refundacji z odsetkami, podmiot uprawniony zobowiqzany jest do wplaty na rzecz

ARiMR dodatkowej kary w wysoko6ci stanowiqcej roZnicq pomigdzy kwotq

refundacji pienruotnie wyplaconq a kwotq refundacji, do kt6rej byl uprawniony.

3. Odsetki sq naliczane za okres pomigdzy dniem wyplaty kwoty refundacji a dniem

dokonania wplaty nienaleZnej kwoty refundacji przez podmiot uprawniony

na konto AR|MR.

se
1. Podmiot uprawniony zobowiqzany jest do pisemnego informowania KOWR

o wszystkich okoliczno6ciach mogqcych zagrozic realizaqi niniejszej umowy lub

mogqcych zagrozic dotrzymaniu terminu jej realizacji.

2. Podmiot uprawniony, na pisemne wystqpienie KOWR, jest zobowiqzany do

udzielenia pisemnej informacji o stanie realizaQiJ niniejszej umowy. 
L, J,n
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3' Wszelkie wnioski o wprowadzenie zmian do niniejszej umowy podmiot
uprawniony zobowiqzany jest zlo2yc nie po2niej niz 30 dni przed datq
zakonczenia realizaqi projektu okreSlonq w S 2 ust. 1.

ll. Prawa i obowiazki KOWR

s10
1. KOWR, AR|MR oraz Komisja Europejska moze w kazdym momencie realizacji

umowy przeprowadzic kontrolg w siedzibie podmiotu uprawnionego, majqcq na

celu sprawdzenie stopnia realizaqi dzialan wynikajqcych z zawartej umowy. Osoby
przeprowadzajqce kontrolq powinny miec zapewniony dostgp do ksiqg i innych

dokumentow dotyczqcych wydatkow wynikajqcych z zawartej umowy w trakcie jej

tnruania oraz przez okres 5 lat, liczqc od roku nastgpujqcego po roku, w ktorym

zostala zakonczona realizaila projektu.

2. Po zakonczeniu realizaQi projektu i otrzymaniu prawidfowo sporzqdzonych

dokumentow, o ktorych mowa w S 6 ust. 1, KOWR ma prawo dokonac kontroli na

miejscu (dokumentacyjnej i fizycznej) wykonania warunk6w zawartej umowy

zwiqzanei z realizaqq projektu pzez podmiot uprawniony. KOWR zaslrzega

sobie prawo podjqcia czynno5ci w celu sprawdzenia, czy wla6ciciele gospodarstw

pasiecznych, z ktorych pobrano probki do analiz, zostali poinformowani o ich

wynikach.

3. Po zakonczeniu kontroli uprawniony pracownik KOWR sporzqdza raport

zprzeprowadzonej 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.

4. W przypadku, gdy raport z kontroli wskazuje na wystqpienie uchybien

i nieprawidlowosci w realizagi projektu, KOWR wzrya podmiot uprawniony

do zlo2enia wyjasnien w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania.

s11
1. Na podstawie dokumentow, o ktorych mowa w S 6 ust. 1, raportu z kontroli,

o ktorym mowa w S 10 ust. 3 (w przypadku, kiedy miala ona miejsce) oraz

wyjasnien, o ktorych mowa w S 10 ust.4, KOWR dokona rozliczenia niniejszej



umowy otaz wyliczenia naleZnej kwoty refundacji kosztow poniesionych

na realizujg projektu do wysokoSci okreslonej w $ 3 ust. 1 , z zaslrzeZeniem ust' 2'

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci ptzy realizaqi czgsci projektu,

KOWR moZe podjqc decyzjq o nieuznaniu realizacji wykazujqcej uchybienia

czgsci projektu i zmniejszeniu kwoty refundacji'

3. Po rozliczeniu umowy i wyliczeniu naleZnej kwoty refundacji, KOWR przesyla

do podmiotu uprawnionego informacjq o przyznanej kwocie refundacji'

4. AR1MR dokona wyplaty przyznanej kwoty refundacji na rachunek podmiotu

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

w ust. 3.

s12
KOWR nie dokona refundacji kosztow poniesionych na realizacjq projektu

w przypadku, gdy:

1) podmiot uprawniony nie zlo2y w KOWR dokumentow, o ktorych mowa

w S 6 ust. 1 wterminie okreSlonym w S 6 ust. 2,

2) zlo1one dokumenty, o ktorych mowa w S 6 ust.1 sq nieprawidlowe, niekompletne,

nieczytelne lub nieodpowiadajqce wymaganiom okre6lonym w S 6 ust. 1,

3) podmiot uprawniony uniemozliwi przeprowadzenie kontroli, o ktorych mowa

w$10,

4) stwierdzone zostanq ra2qce uchybienia i nieprawidtowoSci dotyczqce realizacji

caloSci projektu,

5) podmiot uprawniony naruszyl zobowiqzania wynikajqce z niniejszej umowy,

6) podmiot uprawniony dostarczyl fatszywe dokumenty w celu uzyskania

dofinansowania ze Srodkow Wspolnoty Europejskiej i Panstwa Czlonkowskiego.

lll. Postanowienia koncowe

s13
Zmiany lub poprawki do niniejszej umowy mogq byc wprowadzane tylko w formie

pisemnej pomigdzy stronami umowy.

s14
W sprawach nieuregulowanych niniejszE umowE majq zastosowanie przepisy Unii

Eu ro pejskiej oraz przepisy kodeksu cywi I nego.



s15
1- Podmiot uprawniony o5wiadcza , 2e zapoznal siQ z ,,Warunkami udzialu

w mechanizmie Wsparcie rynku produktow pszczelich w latach 2O1Tl2O1g
i 201812019" oraz akceptuje ich treSc.

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

z innych Srodkow publicznych na dzialania zwiqzane z realizacjq projektu.

s16
Podmiot uprawniony przyjmuje do wiadomoSci, iz jego dane oraz otrzymane kwoty
z tytutu doptat mogq zostac opublikowane za poSrednictwem strony internetowej

KOWR.

s17
Wszelkie spory i wqtpliwoSci, jakie mogE wyniknqc przy wykonaniu niniejszej umowy,

strony bgdq staraly siq rozstrzygnqc na drodze polubownej. w przypadku

nieosiqgnigcia porozumienia, stronom przysluguje prawo dochodzenia roszczen na

drodze postqpowania przed sqdem powszechnym wla6ciwym miejscowo dla siedziby

KOWR.

s18
Umowq sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach po jednym dla

kahdq ze stron.

s1e
Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie strony.

s20
N astqp ujq ce zalqczni ki sta nowiq i nteg ra I n q czqsc u movq/:

Zalqcznik nr 1 - Wykaz gospodarstw pasiecznych, z ktorych pobrano probki miodu

do analiz

Zalqcznik nr 2 - Formularz ,,Wniosek o refundacjq"

Zalqczniknr 3 - Wykaz kosztow dodatkowych

KOWR PODM:OT UPRAWN10NY


