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     „Gmina Wąsosz przyjazna pszczołom”       

 

Regulamin realizacji programu pn. „Gmina Wąsosz przyjazna pszczołom”  finansowanych                   

z „Programu dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu zadań związanych                     

z działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie woj. dolnośląskiego”. 

 

§  1.   

Regulamin. 

1.  Regulamin określa zasady finansowania kosztów związanych z realizacją programu pn. „Gmina 

Wąsosz przyjazna pszczołom” zadania finansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pn. „Program dofinansowania ze środków 

WFOŚiGW we Wrocławiu zadań związanych z działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie                                    

woj. dolnośląskiego”, zwanym dalej „Programem”. 

2.  Wsparciu podlegają zadania ujęte w Regulaminie realizowanym na terenie gminy Wąsosz. 

§  2. 

Cel programu. 

Ochrona pszczołowatych w tym wsparcie hodowli pszczoły miodnej w systemie pasiecznym na 

terenie gminy Wąsosz. 

  

§  3. 

Budżet. 

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) we Wrocławiu oraz wkład własny mieszkańca 

(pszczelarza) z terenu gminy Wąsosz. 

§  4. 

Koszty kwalifikowalne. 

1.  Finansowaniu będą podlegały: 

1.1. Zakup rodzin pszczelich i/lub odkładów pszczelich i/lub matek pszczelich – do 10 

rodzin/odkładów pszczelich/matek na jedną pasiekę. 

1.2. Koszty zakupu sprzętu pszczelarskiego: 

1) uli z wyposażeniem (maty, ramki, podkarmiaczki) – każdy ul obowiązkowo musi być wyposażony 

w higieniczną dennicę;  

2) elementy do posiadanych uli (korpusy, podkarmiaczki, daszki), poidło dla pszczół, waga pasieczna, 

topiarka do wosku (słoneczna lub inna – parowa, elektryczna); 

3) Wyposażenie pracowni pszczelarskiej: 

a) miodarka, stół do odsklepiania, odstojniki i pojemniki na miód, sito do cedzenia, dekrystalizator; 

(urządzenia muszą być wykonane z materiałów kwasoodpornych dopuszczonych do kontaktu z 

żywnością- dokument z odpowiednim atestem ), 
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b) drobny sprzęt: podkurzacz, dłuto, kraty ogrodowe, widelec i nóż do odsklepiania, szczoteczki do 

omiatania pszczół. 

1.3. Koszty zakupu innych środków i materiałów do produkcji pasiecznej:  

a) leków, zabiegów leczniczych i urządzeń do przeprowadzania zabiegów oraz opieki weterynaryjnej, 

b) środków do dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu służących zapobieganiu szkodnikom, 

c) węzy pszczelej i ramek do wtapiania węzy, 

d) refraktometru, 

e) paszy do podkarmiania pszczół. 

§  5. 

Formy, zasady i warunki udzielania dofinansowania.  

 

1. Dofinansowanie zadania będzie w formie dotacji, refundacji poniesionych kosztów w wysokości do 

75% kosztów kwalifikowanych poniesionych po dacie złożenia wniosku przez Gminę Wąsosz. 

 

Ustala się górne limity tych kosztów:  

a) dla zakupu rodziny pszczelej – do 300,00 zł za jedną rodzinę,  

b) dla zakupu odkładu pszczelego – do 300,00 zł za jeden odkład,    

c) dla zakupu matki pszczelej – do 250,00 zł za osobnika,  

d) dla zakupu uli – do 300,00 zł  za jeden ul,  

e) dla wyposażenia pracowni pszczelarskiej, o którym mowa w § 4, pkt. 1, ppkt. 1.2 - do 2000,00zł na 

jednego Beneficjenta końcowego- pszczelarza z terenu gminy Wąsosz, który złożył wniosek w 

określonym czasie. 

f) dla środków i materiałów do produkcji pasiecznej, o którym mowa w § 4, pkt. 1, ppkt. 1.3- do 

1000,00zł na jednego Beneficjenta końcowego.     

2. Całość kosztów określonych w § 4 pkt. 1 niniejszego regulaminu zostanie sfinansowana w 

następujący sposób: 

a) nie mniej niż 25 % kosztów- ze środków własnych pszczelarza - wnioskodawcy, posiadającego 

pasiekę  na terenie gminy Wąsosz,  

b) do 75 % kosztów - ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu. 

3. Warunkiem uzyskania wsparcia jest: 

3.1. posiadanie minimum 5 uli i nie więcej niż 80 uli z rodzinami pszczelimi, przy czym na dzień 

zakończenia zadania nie można posiadać więcej niż 80 uli.  

3.2. w przypadku Beneficjentów posiadających pasiekę z rodzinami pszczelimi dostarczenie 

zaświadczenia właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii o wpisie do Rejestru 

podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymania pszczół wraz z nadanym 

numerem weterynaryjnym, jeżeli numer taki został nadany. 

3.3. złożenie przez podmiot wskazanego w § 7 w wyznaczonym terminie poprawnie wypełnionego 

wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 

4.  Udzielenie pomocy na koszty określone w § 4 pkt.1 niniejszego regulaminu będzie możliwe 

wyłącznie po uzyskaniu przez Gminę Wąsosz dofinansowania z WFOŚiGW we Wrocławiu.  
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5. Dofinansowanie otrzyma pszczelarz, który na wnioskowane przedsięwzięcie nie korzystał z 

pomocy w ramach Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce w bieżącym roku. 

 

 

 

 

 

§  7. 

Terminy i sposób składania wniosków 

 

1.  Wniosek powinien zostać złożony w terminie oraz miejscu wskazanym w ogłoszeniu Burmistrza 

Gminy Wąsosz o naborze wniosków pn. „Gmina Wąsosz przyjazna pszczołom” o finansowanie 

zadań związanych z działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie gminy Wąsosz. Ww. ogłoszenie 

będzie przekazane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Złożone wnioski będą podlegać weryfikacji w zakresie spełniania wymagań określonych w 

niniejszym Regulaminie.  

2. Po dokonaniu oceny spełnienia warunków Regulaminu, zostanie zawarta z wnioskodawcą - 

pszczelarzem umowa o przyznanie pomocy finansowej. 

3. O kolejności udzielonego wsparcia decyduje kolejność składanych kompletnych wniosków. Pomoc 

udzielana będzie pszczelarzom zgodnie z §4, pkt. 1. 

4. Po uzyskaniu przez Gminę dofinansowania z WFOŚiGW we Wrocławiu, zostaną zrealizowane 

wnioski tych pszczelarzy, którzy podpisali umowę o podziale kosztów przypadającą na jednego 

pszczelarza. 

5. Realizacja wniosków polegać będzie na wyłonieniu zgodnie z zasadami równego traktowania, 

uczciwej konkurencji i przejrzystości bądź z zastosowaniem przepisów Ustawy prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. przez gminę zleceniobiorcy/zleceniobiorców, którzy na 

podstawie umowy lub zlecenia wykonają działania określone w §4 pkt 1.  

6.Rozliczenie zadań nastąpi na podstawie faktury/rachunku wystawionego przez 

zleceniobiorcę/zleceniobiorców na Gminę Wąsosz. Wnioskodawcy - pszczelarze rozliczą się z Gminą 

Wąsosz na podstawie odrębnych umów, podpisanych dopiero po uzyskaniu przez Gminę Wąsosz 

dofinansowania z WFOŚiGW we Wrocławiu.  Ze zrealizowanych poszczególnych działań 

sporządzone zostaną stosowne protokoły.  

7. Wsparcie na  koszty wymienione w §4 pkt. 1 stanowić będą pomoc de minimis w rozumieniu 

rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2013r. Komisji (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 

108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym              

(Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013 r. z późn. zm.). 

 


