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Informacja o przyjqciu projektu

W dniu 05-06-2O18 r. w ramach mechanizmu ,,Wsparcie rynku produkt6w
pszczelich" zlo2ony zostal projekt Zakup urzqdzen do prowadzenia gospodarki

wqdrownej. Projekt ten otrzymal numer 35O/2018.
Krajowy OSrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, ze projekt zostal zaakceptowany
przez Komisjq dokonujqca oceny projekt6w, w sklad kt6rej wchodzq przedstawiciele

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowego Osrodka Wsparcia Rolnictwa.
Komisja dokonala weryfikacji koszt6w projektu i ustalila budzet na jego realizacjq w
wysokoSci do 67 864,70 zl netto.

Ostateczne rozliczenie budzetu projektu zostanie dokonane po zakoficzeniu 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 pro6b4 o odeslanie
um6w w mo2liwie najkr6tszym terminie.

01-207 Warszawa′ ul.Karo!kowa 30′ tel,(22)4525400′ www.kowr.9ov.



W zalqczeniu przesylam dwa egzemplarze umowy na realizacjq wy2ej wymienionego

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

w sezoni e 20!812019, 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 nale2y odesla€ do

Krajowego oSrodka wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 3O' O'.-2O7

Warszawa lub dostarczyi osobi6cie.
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Zalacznik Nr 4
do Zarzα Jzenia Nr 1 71/2017 Prezesa ARIMR

ZarZad」臨
1(3:親

3摺lLli:写
i認

::器 2釧 8L

UMOWA nr50ノ350ノ2018ノ19

na realizattQ prQlektu Zakupu urz■ dzen dO prOwadzenia gospOdarki

wQdrownei w ramach mechanizmu WPR,,Wsparcie rynku

produkt6w pszczelich"realizowanegO w sezonie 2018ノ 2019

zawarta w dn:u...""""""""

porniQdzy:

Kraiowym osrodkiem Wsparcia Ro!nictwa w 1/Varszawie,

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

(daleiZWanym KOWR)kt6ry w celu podpisania umowy reprezentuj可

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

2.Grzegorz Nieszczerzewski― Dyrektor Biura Finansowo― KsiQgoWego

a

STOWARZYSZEN:E PSZCZELARZY POLSK:CH"POLANKA・・
(naZWa podmiotu)

PSZCZELA WOLA 9
23‐109 PSZCZELA WOLA

(adreS podmiotu)

NIP 7132893955,REC()N060039828,Numerw CRP(EP)073746215,

Nr KRS 0000236267,

(dalei ZWanym podmiotem uprawnionym)kt6ry reprezentuia

(imiq inazwisko) (funkcja)

2.

〃

ふ

(imiq i nazwisko)



Majqc na wzglqdzie:

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

17 grudnia 2013 r. ustanawiaj4ce wsp6lnqorganizacjq rynkow produktow rolnych

oraz uchylajqce rozporzqdzenia Rady (EWG) nr 922172, (EWG) nr 234179, (WE)

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

- Rozpo rzqdzenie 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,

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

u sta nawiajqce zasady stosowa nia rozp orzqdzenia Pa rla me ntu E u ropejskiego

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

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

1 7 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspolnej polityki rolnej, zarzqdzania

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

(WE) nr 165194, (WE) nr 2799198, (WE) nr 81412000, (WE) nr 129012005 i (WE)

nr 485/2008.

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

17 grud nia 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. L347

z 20.12.2013, str. 487),

zawarto umowe o nastqpujEcej treSci:

s1
1. Przedmiotem umowy jest realizaqa przez podmiot uprawniony projektu

nr 350/2018 zlo2onego w KOWR w sezonie 201812019 w ramach mechanizmu

Wspolnej Polityki Rolnej ,,Wsparcie rynku produktow pszczelich".

2. Projekt, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy zakupu urzqdzeh do prowadzenia

gospodarki wqdrownej, realizowanego w ramach Srodka wsparcia ,,Racjonalizaqa

sezonowego przenoszenia uli".

s2
1. Podmiot uprawniony zobowiqzuje siq, ze odbiorcy koncowi sprzqtu dokonaj4

zakupu nastqpujqcych urzqdzen do prowadzenia gospodarki wqdrownej:

1l przyczep (lawet) do przewozu uli,
颯
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2) wag pasiecznych,

3) ladowarek, miniladowarek oraz innych w6zk6w samojezdnych do
zaladunku i rozladunku uli.

na zasadach okreSlonych w niniejszej umowie.

2. Podmiot uprawniony dokona rearizaqi projektu, o ktorym mowa w S 1 ust. 1,

w okresie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 201g-07-31 r.

3. Podmiot uprawniony ponosi wylqcznqodpowiedzialnoSc wobec KOWR za
realizacjq projektu ijest wylqcznym podmiotem, z ktorym KOWR bqdzie rozliczac

wykonanie niniejszej umowy.

4. KOWR/ARiMR nie ponoszA odpowiedzialno6ci za roszczenia osob trzecich
mogEce powstac w zwiqzku z realizacjel projektu przez podmiot uprawniony.

s3
1. KOWR dokona refundacji kosztow poniesionych przez podmiot uprawniony na

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

niniejszej umowy, w kwocie netto nieprzekraczajqcei 67 864,70 zl (slownie:

sze6cdziesiqt siedem tysiqcy osiemset sze6ddziesiqt cztery zlote siedemdziesiqt

groszy), z czego:

1) 66 861 ,77 zl bqdzie stanowila refundacja kosztow podstawowych, nie

wy2sza ni2 60% kosztow netto wynikajqcych z dokumentow, o ktorych

mowa w S 7 ust. 1. pkt 1)-5), zzastrze2eniem g 14,

2) 1 002,93 zl bqdzie stanowila refundacja koszt6w dodatkowych netto

wynikajqcych z dokumentow, o ktorych mowa w S 7 ust. 1. pkt 6), z

zastrze2eniem, ze nie przekroczy ona 1,5o/o kwoty kosztow podstawowych

przyjqtych do refundacji.

2. W przypadku kosztow podstawowych refundacji podlegajqwylqcznie koszty

zakupu fabrycznie nowych urzqdzeh do prowadzenia gospodarki wqdrownej:

1) wynikajqce z przedlozonych faktur/rachunkow, za kt6re platnosc zostala

dokonana przez odbiorcow koncowych, wystawionych na odbiorcow
koncowych urzqdzen do prowadzenia gospodarki wgdrownej,

2) poniesionewokresie okreSlonym wS 2ust.2,

3) za ktore platno6ci dokonali odbiorcy koncowi w formie przelewu bankowego

lub przekazu pocztowego.

3. W przypadku kosztow dodatkowych refundacji podlega jqwylqcznie koszty

zwiqzane z przygotowaniem i realizacjq projektu:
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okre6lone w zalqczniku nr 4 do niniejszej umowy,

wynikajqc e z przedlo2onych faktur/rachunkow i innych dokumentow,

poniesione w okresie od 01-0 8-2018 do daty zakohczenia realizacji projektu

okre5lonej wS2ust2,

za ktore platno$c zostala dokonana w formie przelewu bankowego, przekazu

pocztowego lub w formie gotowki.

4)

l. Prawa i obowi4zki podmiotu uprawnionego

s4
1. Odbiorcami koncowymi urzqdzeh do prowadzenia gospodarki wqdrownej

zakupionych w ramach niniejszej umowy mogE byc jedynie producenci produktow

pszczelich posiadajqcy weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpis do rejestru

powiatowego lekarza weterynarii, pod warunkiem, 2e inwestycja w ramach

,,Zakupu urzqdzeh do prowadzenia gospodarki wqdrownej" nie bqdzie wspierana

w ramach dzialah ,,Modernizacja gospodarstw rolnych", ,,Restrukturyzaqa malych

gospodarstw", ,,Premie dla mtodych rolnikow" oraz,,lnwestycje odtwarzaiqce

potencjal produkcji rolnej" objqtych programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na

lata 20 1 4-2020 zgod n ie z rozporzqdze n iem n r 1 30 5/2 0 1 3., ktorzy posi ad ajq:

1 ) co najmniej 30 rodzin pszczelich - w pzypadku zakupu przyczep (lawet)

do przewozu uli, wag pasiecznych, urzqdzeri dzwigowych do zaladunku

i rozladunku uli.

2) co najmniej 150 rodzin pszczelich - w przypadku zakupu ladowarek,

minitadowarekoraz innych wozkow samojezdnych do zaladunku i rozladunku uli.

2.lJrzqdzenia do prowadzenia gospodarki wgdrownej, zakupione w ramach

niniejszej umowy muszA:

1) zostac trwale oznakowane napisem ,,KOWR - rok zakuPU", w sposob

umozliwiajEcy jego identyfikacjqprzez okres 5 lat,

2) w dniu kontroli, przeprowadzanej u odbiorcy koncowego znajdowac siq

w jego posiadaniu. Odbiorcy koncowi nie mogq oddai ich do reklamacji przed

otrzymaniem refundacji.

s5
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
koszt6w, a w szczeg6lno6ci:

1 ) poSwiadczonych za zgodnoSc z oryginale m przez odbiorcow kor,rcowych

czytelnym imieniem i nazwiskiem, lub pracownika OT KOWR, lub OR AR|MR,

lub BP ARi MR kserokopii faktur/rachunkow dokumentujqcych poniesione

wydatki, okreslajqcych m.in. typ zakupionego urzqdzenia, nazwq producenta,

iloSc oraz cenq jednostkow4

Dopuszcza siq posiadanie kopii faktur wystawionych bezpoSrednio przez

sprzedawcq uzqdzenia.

2) poSwiadczonych za zgodno6c z oryginalem przez odbiorcow koncowych

czytelnym imieniem i nazwiskiem, lub pracownika OT KOWR, lub OR AR|MR,

lub BP ARiMR kserokopii dokumentow potwierdzajqcych dokonanie platno6ci

(przelewy bankowe, przekazy pocztowe, wyciqgi z rachunk6w bankowych),

3) w przypadku zakupu przyczep (lawet) do przewozu uli - po6wiad czonych za

zgodnoSc z oryginalem przez odbiorcow koncowych pomocy czytelnym
imieniem i nazwiskiem, lub pracownika OT KOWR lub OR AR|MR lub BP

ARi M R ksero ko p i i d o ku me nt6w potwi erdzajqcych rejestr acjq oraz ksero ko p i i

polis ubezpieczenia OC iAC przyczep,

4) oryginal6w um6w zawartych z kohcowymi odbiorcami urzEdzeh wg wzoru

stanowiqcego zalqcznik nr 1 do niniejszej umowy,

5) imiennego wykazu odbiorcow koficowych urzqdzen wedlug wzoru
stanowiqcego zalqcznik nr 3 do niniejszej umowy,

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

uprawniony dokumentujqcych wydatki poniesione w ramach kosztow

dodatkowych.

3. Podmiot uprawniony zobowiqzany jest do przechowywania rzeczowej

i finansowej dokumentacji projektu, o ktorej mowa w ust. 2 oraz innych

dokumentow zwiqzanych z realizaqqniniejszej umowy, przez okres

5 lat liczqc od roku nastqpujqcego po roku, w ktorym zakohczono realizacjq
projektu.

s6
1. Po dacie zawarcia niniejszej umowy podmiot uprawniony zawrze z odbiorcq

koncowym urzqdzeh umowe, o ktorej mowa w S 5 ust. 2 pkt 4).
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2. Podmiot uprawniony moze wprowadzic do umowy, o ktorej mowa W S 5 ust' 2

pkt 4) dodatkowe zapisy zabezpieczaiqce jego interesy'

s7
1. W celu uzyskania refundacji poniesionych kosztow, podmiot uprawniony

zobowiqzany jest do zlozenia w KOWR nastqpujqcych dokument6w:

1) oryginalu wniosku o wyplatq refundacji na formularzu stanowiqcym zalqcznik

nr 2 do niniejszej umowy,

2) czytelnych kserokopii faktur/rachunkow wystawionych na odbiorcow koncowych

pomocy, potwierdzajqcych wyd atkowa ne Srod ki finansowe, po6wiadczonych

za zgodno6c z oryginalem przez odbiorcow koncowych czytelnym imieniem

i nazwiskiem lub pracownika OT KOWR, lub OR AR|MR, lub BP AR|MR.

KOWR nie wymaga potwierdzenia za zgodno6c z oryginalem dokumentow

potwierdzaj Acych wyko na n ie d yspozycj i d rogq e lektro n i c znqzawierajqcych

adnotacjq , 2e zostaly sporzqdzone na podstawie ustawy Prawo bankowe

i nie wymagajq dodatkowych podpisow oraz stempla bankowego.

3) kserokopii dokumentow potwierdzajqcych dokonanie platnoSci przez odbiorcow

koncowych pomocy (przelewy bankowe, przekazy pocztowe, wyciqgi

z rachunkow bankowych) po6wiadczonych za zgodno6c z oryginalem przez

odbiorcow koncowych pomocy czytelnym imieniem i nazwiskiem

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

4) kserokopii umow zawartych z koncowymi odbiorcami pomocy, o ktorych mowa

w S 5 ust. 2 pkt 4), po6wiadczonych za zgodno6c z oryginalem 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.

5) imiennego wykazu odbiorcow koncowych pomocy wedtug wzoru stanowiqcego

zalqcznik nr 3 do niniejszej umowy. Wykaz powinien zostac przekazany

w formie elektronicznej (plyta CD), drogA mailowq. na adres

se kretariat_d i r@kowr. gov. pl,

6) w przypadku kosztow dodatkowych - kserokopii faktur/rachunkow oraz innych

dokumentow wystawionych na podmiot uprawniony potwierdzajqcych

wyd atkowa ne Srod ki fi na n sowe, poSwiad czo nych przez Glownego Ksi qgowego

podmiotu uprawnionego lub osoby upowaznione do reprezentowania podmiotu
″
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uprawnionego zgodnie z KRS, lub pracownika OT KOWR, lub OR AR|MR, lub
BP ARiMR.

2' Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 nale2y zlo2ye nie pozniej niz ostatniego dnia
realizacji projektu okre6lonego w S 2 ust. 2 niniejszej umowy.

s8
Podmiot uprawniony zobowiqzany jest do umozliwienia KOWR, ARiMR oraz Komisji
Europejskiej dokonywania kontroli prawidlowej realizacji warunkow niniejszej umowy.

se
1' Podmiot uprawniony zobowiEzany jest wyplacic kazdemu odbiorcy koncowemu

urzqdzen do prowadzenia gospodarki wqdrownej kwotq refundacji w wysoko6ci
obliczonej pzez KOWR zgodnie z dokumentacj4 o ktorej mowa w S 13 ust. 1 pkt 1),

w terminie 30 dni od daty wplywu Srodkow na konto podmiotu uprawnionego.

2' Podmiot uprawniony zobowiqzany jest przechowywai dowody przekazania
refu nd acj i poszczego lnym od bio rco m ko lrcowym urzqdzeh d o prowadzenia
gospodarki wqdrownei przez okres 5 lat liczqc od roku nastqpujqcego po roku,

w ktorym zakonczono realizacjq projektu.

s10
1. W przypadku wykrycia, 2e cala kwota refundacji lub jej czq6c zostala nienaleznie

wyplacona, podmiot uprawniony zobowiqzany jest do zwrotu nienaleznej kwoty

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

wezwania do zaplaty.

2. W przypadku opisanym w ust. 1 oprocz zwrotu nienaleznie wyptaconej kwoty

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

KOWR dodatkowej kary w wysoko6ci stanowiqcej roznicq pomiqdzy kwotq
refundacji pienruotnie wyplaconq a kwotq refundacji, do ktorej byl uprawniony.

3. W przypadku kiedy podmiot uprawniony nie dokona rozliczenia refundacji

z poszczegolnymi odbiorcami koncowymi urzqdzen, podmiot uprawniony
zobowiqzuje siq zwrocic na konto ARiMR niewyplaconq odbiorcy koncowemu

kwotq refundacji wrazz odsetkami ustawowymi orazzaplacic dodatkowq karq

w wysokosci niewyplaconej odbiorcom koncowym kwoty refundacji.

4. Odsetki sq naliczane za okres pomiqdzy dniem wyplaty kwoty refundacji a dniem

dokonania wptaty nienaleznej kwoty refundacji przez podmiot uprawniony na

rachunek ARiMR.



s11

1. podmiot uprawniony zobowiqzany jest do pisemnego informowania KOWR

o wszystkich okolicznoSciach 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 realizaqi niniejszej umowy'

3. Wszelkie wnioski o wprowadzenie zmian do niniejszej umowy podmiot

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

zakohczenia realizaili projektu okre5lonqw S 2 ust' 2'

4. W przypadku wystqpienia zdarzen losowych dotyczqcych odbiorcow koncowych

urzqdzeh skutkujqcych mozliwoSciq nie dotrzymania warunkow umowy, podmiot

uprawniony poinformuje pisemnie o tym fakcie KOWR'

ll. Prawa i obowi4zki Agencji

s12

1. KOWR, ARiMR oraz Komisja Europejska mo2e w kazdym momencie realizacji

umowy przeprowadzii kontrolq w siedzibie podmiotu uprawnionego, majqcq

na celu sprawdzenie stopnia realizaqi dziatan wynikajqcych z zawartej umowy.

Osoby przeprowadzalqce kontrolq powinny miec zapewniony dostqp do ksiqg

i innych dokumentow dotyczqcych wydatk6w wynikajqcych zzawartel umowy

w trakcie jej trwania oraz przez okres 5 lat liczqc od roku nastqpujqcego po roku,

w ktorym zostala zakohczona realizacia projektu.

2. Po zakonczeniu realizacji projektu i otrzymaniu prawidlowo sporzqdzonych

dokumentow, o ktorych mowa w S 7 ust. 1, KOWR ma prawo dokonac kontroli na

miejscu (dokumentacyjnej i fizycznej) wykonania warunk6w zawartej umowy

zwiqzanej z r ealizaqq p roj e kt u przez po d m i of u p raw n i o n y.

3. W celu potwierdzenia prawidlowo5ci realizacji umowy KOWR ma prawo

przeprowadzic kontrolq u koncowych odbiorc6w urzqdzeh.

4. Po zakohczeniu 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 egzempla rzach, z ktorych jeden pozostaje w jednostce kontrolowanej,

drugi przekazyvvany jest do Centrali KOWR.
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5,

2.

3.

4.

w przypadku, gdy raport z kontroli wskazuje na wystqpienie uchybien lub
nieprawidlowosci w realizacji projektu, KowR wzwa podmiot uprawniony
do zlo2enia wyjaSnieh w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania.

s13
Na podstawie dokumentow, o ktorych mowa w s 7 ust. 1, raportu z kontrori,
o ktorym mowa w g 12 ust. 4 (w pzypadku kiedy miala miejsce) oraz wyjasnien,
o kt6rych mowa w S 12 ust. 5, KOWR dokona rozliczenia niniejszej umowy oraz
wyliczenia naleznej kwoty refundacji kosztow poniesionych na realizacjq projektu
w sposob nastqpujqcy:

1) koszty podstawowe do kwoty okreslonej w S 3 ust. 1 pkt 1), na zasadach
okre6lonych w $ 14, zzaslrzezeniem ust. 2,

2) koszty dodatkowe do kwoty okreSlonej w S 3 ust.1 pkt 2).

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowo6ci przy realizacji czq6ci projektu,
KowR moze podjqc decyzjq o nieuznaniu rearizacji tej czqsci projektu

i zmniejszeniu kwoty refundacji.

Po rozliczeniu umowy i wyliczeniu naleznej kwoty refundacji, KOWR przesyla do
podmiotu uprawnionego informacjqo pzyznanej kwocie refundacji oraz listq
poszczegolnych odbiorcow koncowych z naliczonq kwotq refundacji dla kazdego

odbiorcy.

ARiMR dokona wyptaty przyznanej kwoty refundacji na rachunek podmiotu

uprawnionego w terminie do 30 dni od daty wystawienia dokumentow, o ktorych

mowa w ust. 3.

s14
KOWR dokona obliczenia naleznej kwoty refundacji dla kazdego odbiorcy
koncowego urzqdzen do prowadzenia gospodarki wqdrownej.

Kwota refundacji nalezna jednemu odbiorcy koncowemu przyczepy (lawety) i/lub

wagi pasiecznej i/lub urzqdzeh dzwigowych do zaladunku i rozladunku uli,

w okresie obejmujqcym lqcznie sezony 201612017 , 201712018 i 201812019,

bqdzie:

1) stanowila iloczyn posiadanej przez niego liczby rodzin pszczelich na dzien

30-09-2017 r. i kwoty 50 zl

i bqdzie

2) nie wiqkszani2 60% ceny netto urzqdzenia, wynikajEcej zfakturylrachunku

wystawionego na danego odbiorcq koncowego

2.



ibqdzie

3) nie wiqksza ni210 000 zl'

3. Kwota refundacji nalezna jednemu odbiorcy koricowemu ladowarek i/lub

miniladowarek i/lub innych wozkow samojezdnych do zaladunku i rozladunku uli,

w okresie obejmujqcym tqcznie sezony 201612017 , 201712018 i 201812019 '

bqdzie:

1) stanowila iloczyn posiadane j przezniego liczby rodzin pszczelich na dzieh

30-09-2017 r. i kwotY 10021

i bqdzie

2) nie wiqksza ni|60% ceny netto danego urzqdzenia, wynikajqcej

z f aktury | rach unku wystawio nego na d anego od biorcq kor'rcowego

i bqdzie

3) nie wiqksza niz 30 000 zl.

4. W przypadku, gdy ogolna kwota refundacji dla podmiotu uprawnionego

stanowiqca sume kwot obliczonych w sposob opisany w ust. 2 i ust. 3 przekroczy

kwotg umownA, kwota dla kazdego odbiorcy kor'rcowego urzqdzen zostanie

pomniejszona procentowo.

s15
KOWR nie dokona refundacji kosztow poniesionych na realizacjq projektu

w przypadku, gdy:

1 ) podmiot uprawniony nie zlo2y w Agencji dokument6w, o ktorych mowa w $ 7 ust.1

w terminie okreSlonym w S 7 ust. 2,

2\ zlo2one dokumenty, o ktorych mowa w S 7 ust.1 sq nieprawidlowe, niekompletne,

nieczytelne lub nieodpowiadajace wymaganiom okre6lonym w S 7 ust. 1,

3) podmiot uprawniony uniemozliwi przeprowadzenie kontroli, o ktorych mowa

w$12,

4) stwierdzone zostanq ra2qce uchybienia lub nieprawidlowo6ci dotyczqce realizac4i

calo6ci projektu,

5) podmiot uprawniony naruszyl zobowiqzania wynikajqce z niniejszej umowy,

6) podmiot uprawniony dostarczyl falszywe dokumenty w celu uzyskania

d ofi nansow ania ze Srod kow Wspo I noty E u ro pejs kiej i Panstwa Czlo n kowskiego.

れ物″〔‐‐．．
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lll. Postanowienia koricowe

s16
Zmiany lub poprawki do niniejszej umowy moga byc wprow adzane tylko w formie
pisemnej pomiqdzy stronami umowy.

s17
W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowE majq zastosowanie przepisy Unii
Eu ropejskiej oraz przepisy kodeksu cywi I nego.

s18
1. Podmiot uprawniony oswiadcza,2e zapoznal siq z ,,warunkami udzialu

w mechanizmie Wsparcie rynku produktow pszczelich w latach 2O1Tl2O18

i 201812019" oraz akceptuje ich tre6c.

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

z innych Srodkow publicznych na dziatania zwiqzane z realizaqqprojektu.

sle
Podmiot uprawniony pzyjmuje do wiadomoSci, iz jego dane oraz otrzymane kwoty

z tytulu doplat mogq zostac opublikowane za po6rednictwem strony internetowej

KOWR.

s20
Wszelkie spory i wqtpliwoSci, jakie mogq. wyniknqi przy wykonaniu niniejszej umowy,

strony bqdq staraly siq rozstrzygnqe na drodze polubownej. w przypadku
nieosiqgniqcia porozumienia, stronom przysluguje prawo dochodzenia roszczeh na

drodze postqpowania przed sqdem powszechnym wla6ciwym miejscowo dla siedziby

KOWR.

s21
Umowq sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach po jednym dla

ka2d$ ze stron.

s22
Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przezobie strony.

s23
N a stqp uj qc e zalqcznik i sta nowi q i nteg ra I n q czqSc u mowy :

Zalqcznik nr 1 - wzor umowy pomiqdzy podmiotem uprawnionym i koncowym odbiorcq

urzqdzeh do prowad zenia gospodarki wqd rownej

Zalqcznik nr 2 - fo rm u la rz,,Wn io sek o refu nd a cj q"



Za{4czniknr 3'wz6r imiennego wykazu odbiorcow koficowych uz4dzefi do

prowadzenia gospodarki wqdnrwnej

hlqczniknr 4 - lvqr&az koszt6w dodatkowych

PODM10T UPRAWN10NY
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