Informacje

Krajowy Program dla pszczelarstwa
wdraża od września KOWR
Zadania związane z wdrażaniem Krajowego Program Wsparcia
Rynku Produktów Pszczelich przejmuje Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa, z Agencji Rynku Rolnego, która jest w likwidacji. KOWR
został powołany na podstawie ustawy, którą prezydent RP Andrzej
Duda podpisał 27 marca 2017 r. Stanowisko pełnomocnika, który
zajmuje się organizacją Krajowego Ośrodka Minister Rolnictwa I Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel powierzył wiceministrowi Zbigniewowi
Babalskiemu.
Siedziby Oddziałów Terenowych KOWR, utworzone zostały w każdym województwie. Ma to ułatwić rolnikom dostęp do tej nowej instytucji. Takie siedziby przewidziano w 17 miastach. W przypadku
województw: pomorskiego oraz śląskiego, nie są to miasta wojewódzkie. W woj. pomorskim na siedzibę krajowego ośrodka wybrano
Pruszcz Gdański, a w woj. śląskim – Mikołów. W województwie
zachodniopomorskim dla Terenowego Oddziału KOWR przewidziano
dwie siedziby, jedną w Szczecinie (której zasięg terytorialny obejmuje
powiaty: choszczeński, goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki, wałecki oraz Szczecin i Świnoujście oraz drugą w Koszalinie o zasięgu terytorialnym
obejmującym powiaty: białogardzki, drawski, kołobrzeski, Koszalin,
powiat koszaliński, sławieński, szczecinecki i świdwiński.
Powołano też pełnomocników do tworzenia terenowych oddziałów
KOWR. W woj. wielkopolskim i woj. kujawsko-pomorskim stanowiska
te objęli dotychczasowi dyrektorzy likwidowanych oddziałów ANR,
czyli odpowiednio Wojciech Perczak i Grzegorz Smytry.
Od września br. nie działa już ani Agencja Nieruchomości Rolnych,
ani Agencja Rynku Rolnego, zadania realizowane przez te Agencje
przekazano do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Krajowy Ośrodek będzie miał dostęp do systemu ewidencji podmiotów prowadzonego przez ARiMR. Do czasu powołania KOWR
funkcjonowały w obszarze rolnictwa dwa systemy ewidencji i tutaj
zajdą zmiany. ARiMR prowadzi krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności, a ARR utrzymywała Centralny Rejestr Przedsiębiorców. Faktycznie było tak, że liczba podmiotów w rejestrze
ARR, które były jednocześnie zarejestrowane w systemie ARiMR,
wynosiła około 93%, zarejestrowanych 684 tys. Była więc duża
skala powielających się w tym zakresie zadań.
Dlatego zamiast dwóch rejestrów (dotychczas osobny w ARiMR
i osobny w ARR) będzie prowadzony jeden – Krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji

wniosków o przyznanie płatności, administrowany przez ARiMR.
Z rejestru tego, do realizacji swoich zadań, korzystać będą zarówno ARiMR, jak i KOWR.
Przejęcie obsługi projektów od organizacji pszczelarskich przez
KOWR wprowadza nowy termin przyjmowania projektów o dofinansowanie. Po przejęciu obsługi Krajowego Programu Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich przez nowy podmiot – biura KOWR będą
przyjmowały w tym roku projekty do 30 listopada. Warunki i zasady
udzielania dofinansowania z tego Programu nie ulegają zmianie.
Wdrażamy w Polsce zatwierdzony przez Komisję Europejską
Krajowy Program Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich na lata
2016/17, 2017/18 i 2018/19. W sezonie 2016/17 refundacji podlegają
koszty poniesione na:
 przeprowadzenie szkoleń
 zakup sprzętu pszczelarskiego
 zakup środków warrozobójczych
 zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej
 zakup matek, pakietów i odkładów pszczelich
 wykonanie analiz jakości miodu.
Od 2016 r. nie ma już ograniczenia w korzystaniu z dotacji do zakupu sprzętu pszczelarskiego, czyli tzw. 4 – ESU.
Teraz dofinansowanie może otrzymać każdy pszczelarz, który nie
korzysta z PROW na modernizację gospodarstwa rolnego i posiada
co najmniej 10 rodzin pszczelich. Kwota dotacji na zakup sprzętu
może wynieść do 10 tys. zł, ale nie więcej niż 50 zł. w przeliczeniu
na jedną rodzinę pszczelą. Z kolei pszczelarz, który ma 150 i więcej
rodzin, może otrzymać na zakup ładowarki i wózka do załadunku uli
dotacje w wysokości do 30 tys. zł, ale nie wyższą niż 100 zł w przeliczeniu na rodzinę pszczelą.
Refundacja przy zakupie nowego sprzętu może pokryć do 60%
kosztów kwalifikowanych, a przy badaniu miodu nie więcej niż 80%
kosztów kwalifikowanych badania.
Pszczelarz w danym sezonie może otrzymać wsparcie do zakupu
matek odpowiadające 50% pni pszczelich, a w przypadku, odkładów
dopuszczalny wskaźnik wynosi 20%.
Trzeba też pamiętać, że pomoc z Krajowego Programu Wsparcia
może trafić do producenta produktów pszczelich posiadającego rodziny pszczele wpisane do rejestru. Pszczelarz może być beneficjentem
pomocy w ramach jednej organizacji pszczelarskiej i za pośrednictwem tej organizacji może ubiegać się o wsparcie.
Andrzej Kasperowicz
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