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Załącznik nr 1 

WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYZNAWANIA, WYPŁATY i 

WARUNKÓW ZWROTU POMOCY 

 

 

Interwencje w sektorze pszczelarskim - leki 

Przyznawanie pomocy 

1. Pomoc przyznaje się pszczelarzowi, za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej. 

2. Warunkiem udziału jest posiadanie wpisu do ewidencji producentów, (EP)  

3. Prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół, i jest wpisana 

do rejestru, (numer weterynaryjny) 

Warunki przedmiotowe 

1. Pomoc przyznaje się w formie refundacji do 90% kosztów netto zakupu produktów leczniczych 

weterynaryjnych  warrozobójczych.  

3. Ilość refundowanych produktów leczniczych weterynaryjnych dla pszczelarza powinna być zgodna z 

zaleceniem lekarza weterynarii. 

4. Nie są refundowane koszty zakupów, które zostały zrealizowane przed dniem złożenia WOPP, 

wyjątek stanowi rok pszczelarski 2023 w którym będą refundowane koszty zakupów zrealizowane 

od dnia 1 stycznia 2023 r.  

5. W przypadku niewykorzystania budżetu finansowego pozostałych rodzajów interwencji 

pszczelarskich, środki te powiększają budżet niniejszej interwencji. 

Kryteria wyboru operacji 

1. Jeżeli zapotrzebowanie na środki finansowe przekroczy dostępny budżet interwencji (pomniejszony 

o kwotę udokumentowanych kosztów bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu przysługujące 

organizacjom pszczelarskim), pomoc zostanie zredukowana proporcjonalnie, według współczynnika 

redukcji. 

Współczynnik redukcji, stanowi iloraz:  

a) łącznej kwoty dostępnych środków finansowych w ramach koperty finansowej interwencji oraz 

b) łącznej kwoty zapotrzebowania na środki finansowe kwalifikujących się do refundacji. 

2. Wynik ilorazu ustala się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, z zaokrągleniem w dół.  

Wypłata pomocy 

Pomoc jest wypłacana beneficjentowi pomocy: 

1) na wniosek o jej wypłatę (WOP) złożony w terminie określonym w umowie o przyznaniu pomocy; 

2) jeżeli są spełnione warunki wypłaty pomocy. 
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Warunki zwrotu pomocy 

1. W przypadku wykrycia, że cała kwota refundacji lub jej część została nienależnie wypłacona, 

organizacja pszczelarska, za pośrednictwem której pszczelarz otrzymał pomoc zobowiązana jest do 

zwrotu nienależnej kwoty refundacji, wraz z odsetkami ustawowymi.  

2. Jeżeli uniemożliwiono przeprowadzenie kontroli w okresie określonej w umowie o przyznaniu 

pomocy.  

3. W innych przypadkach określonych w umowie o przyznaniu pomocy. 

Interwencje w sektorze pszczelarskim – pszczoły 

Przyznawanie pomocy 

1. Pomoc przyznaje się pszczelarzowi, za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej. 

2. Warunkiem udziału jest posiadanie wpisu do ewidencji producentów, (EP)  

3. Prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół, i jest wpisana 

do rejestru, (numer weterynaryjny) 

4. Umieszcza na rynku produkty pszczele, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

(na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego) 

- warunek nie dotyczy pszczelarzy posiadających nie więcej niż 10 pni pszczelich. 

Warunki przedmiotowe 

1. Pomoc przyznaje się w formie refundacji do 70% kosztów netto zakupu:  

2. Pszczelarz w danym sezonie może otrzymać wsparcie do zakupu matek, pakietów i odkładów 

pszczelich łącznie, nie więcej niż 50% liczby aktualnie posiadanych przez niego pni pszczelich, w 

tym nie więcej niż 20% pakietów i odkładów pszczelich. 

3. Maksymalna wysokość pomocy przekazanej pszczelarzowi w okresie jednego roku nie może 

przekroczyć 10 000 zł. 

Kryteria wyboru operacji 

1. Jeżeli zapotrzebowanie na środki finansowe przekroczy dostępny budżet interwencji (pomniejszony 

o kwotę udokumentowanych kosztów bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu przysługujące 

organizacjom pszczelarskim), pomoc zostanie zredukowana proporcjonalnie, według współczynnika 

redukcji. 

Współczynnik redukcji, stanowi iloraz:  

a) łącznej kwoty dostępnych środków finansowych w ramach koperty finansowej interwencji oraz 

b) łącznej kwoty zapotrzebowania na środki finansowe kwalifikujących się do refundacji. 

2. Wynik ilorazu ustala się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, z zaokrągleniem w dół.  

Wypłata pomocy 

Pomoc jest wypłacana beneficjentowi pomocy: 

1) na wniosek o jej wypłatę (WOP) złożony w terminie określonym w umowie o przyznaniu pomocy; 

2) jeżeli są spełnione warunki wypłaty pomocy. 
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Warunki zwrotu pomocy 

4. W przypadku wykrycia, że cała kwota refundacji lub jej część została nienależnie wypłacona, 

organizacja pszczelarska, za pośrednictwem której pszczelarz otrzymał pomoc zobowiązana jest do 

zwrotu nienależnej kwoty refundacji, wraz z odsetkami ustawowymi.  

5. Jeżeli uniemożliwiono przeprowadzenie kontroli w okresie określonej w umowie o przyznaniu 

pomocy.  

6. W innych przypadkach określonych w umowie o przyznaniu pomocy. 

Interwencje w sektorze pszczelarskim – Sprzęt 

Przyznawanie pomocy 

1. Pomoc przyznaje się: 

• pszczelarzowi, 

• pszczelarzowi, za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej 

a) jeżeli są spełnione warunki przyznania pomocy określone w przepisach  oraz w regulaminie naborów 

wniosków o przyznanie pomocy; 

b) w kwocie określonej w PS WPR w I_6. 2. 

2. W regulaminie naborów wniosków o przyznanie pomocy ARiMR zamieszcza warunki określające 

rozwiązania przyjęte w celu unikania konfliktu interesów. 

3. Pomoc jest przyznawana: 

1) na wniosek o jej przyznanie; 

2) na podstawie umowy o przyznaniu pomocy.  

Warunki podmiotowe 

1. Pomoc przyznaje się pszczelarzowi, również za pośrednictwem organizacji 

pszczelarskiej. 

2. Warunkiem udziału jest posiadanie wpisu do ewidencji producentów, (EP)  

3. Prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół, i jest wpisana 

do rejestru, (numer weterynaryjny) 

4. Umieszcza na rynku produkty pszczele, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

(na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego); 

5. Posiada co najmniej 10 pni pszczelich.  

Warunki przedmiotowe 

1. Pomoc przyznaje się w formie refundacji do 60% kosztów netto zakupu nowego sprzętu 

pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej: 

• miodarek, 

• odstojników, 

• dekrystaliaztorów, 

• stołów do odsklepiania plastrów, 

• suszarek do suszenia obnóży pyłkowych, 

• topiarek do wosku, 

• urządzeń do kremowania miodu, 
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• refraktometrów, 

• wózków ręcznych do transportu uli, 

• wialni do pyłku, 

• uli lub ich elementów, 

• krat odgrodowych i innych izolatorów ramkowych, 

• urządzeń do omiatania pszczół, 

• poławiaczy pyłku, 

• sprzętu do pozyskiwania pierzgi, 

• wag pasiecznych, 

• pakietów ramek ulowych(jeden pakiet to 100 ramek ulowych dowolnego typu), 

• kamer cyfrowych ( wartość refundacji to 300 zł na kamerę). 

Każdy sprzęt, którego wartość zakupu netto przekraczała 500 zł, a sprzęt ten podlegał refundacji, 

musi być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację. 

2. Maksymalna wysokość pomocy przekazanej pszczelarzowi w okresie jednego roku nie może 

przekroczyć 100 zł w przeliczeniu na jeden posiadany pień pszczeli i nie więcej niż 15 000 zł.   

3. W ramach interwencji w roku pszczelarskim 2023 będą kwalifikowane koszty ponoszone od 01 

stycznia 2023 r.  

Kryteria wyboru operacji 

1. Pomoc przysługuje w pełnej wysokości i w pierwszej kolejności dla młodych pszczelarzy tj. tych 

którzy nie ukończyli 40 roku życia w dniu złożenia WOPP. 

2. W przypadku pozostałych pszczelarzy gdy zapotrzebowanie na środki finansowe przekroczy 

dostępny budżet interwencji (pomniejszony o kwotę udokumentowanych kosztów bezpośrednio 

związanych z wykonaniem projektu przysługujące organizacjom pszczelarskim), pomoc zostanie 

zredukowana proporcjonalnie, według współczynnika redukcji. 

Współczynnik redukcji, stanowi iloraz:  

a) łącznej kwoty dostępnych środków finansowych w ramach koperty finansowej interwencji oraz 

b) łącznej kwoty zapotrzebowania na środki finansowe kwalifikujących się do refundacji. 

3. Wynik ilorazu ustala się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, z zaokrągleniem w dół.  

Wypłata pomocy 

Pomoc jest wypłacana beneficjentowi pomocy: 

a) na wniosek o jej wypłatę (WOP) złożony w terminie określonym w umowie o przyznaniu pomocy; 

b) jeżeli są spełnione warunki wypłaty pomocy; 

Warunki zwrotu pomocy 

7. W przypadku wykrycia, że cała kwota refundacji lub jej część została nienależnie wypłacona, 

pszczelarz (lub organizacja pszczelarska, za pośrednictwem której pszczelarz otrzymał pomoc) 

zobowiązany jest do zwrotu nienależnej kwoty refundacji, wraz z odsetkami ustawowymi.  

8. Jeżeli uniemożliwiono przeprowadzenie kontroli w okresie określonej w umowie o przyznaniu 

pomocy.  

9. W innych przypadkach określonych w umowie o przyznaniu pomocy. 


