
 

 
WFOŚiGW we Wrocławiu ogłasza 

NABÓR WNIOSKÓW na 2018 rok 
w ramach  

Programu dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu zadań związanych z 
działaniami na rzecz pszczół na terenie woj. dolnośląskiego  

I. Cel programu 1.Ochrona pszczołowatych, w tym wsparcie hodowli pszczoły miodnej w systemie pasiecznym i 
dzikich rojów w systemie bartnym.  

2.Odbudowa i tworzenie siedlisk i bazy pożytkowej dla pszczołowatych. 
II. Beneficjenci programu 1. Beneficjenci (Wnioskodawcy): Jednostki samorządu terytorialnego, Lasy Państwowe, Parki 

Narodowe i Krajobrazowe, Państwowe szkoły wyższe, Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i 
zawodowe, rolnicze zrzeszenia branżowe, fundacje; 
2. Beneficjenci końcowi  
Ostatecznym odbiorcą korzyści, wynikających z udzielonego wsparcia finansowego są Beneficjenci 
końcowi. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu otrzymują oni wyłącznie za 
pośrednictwem Beneficjenta (Wnioskodawcy), który przeprowadza nabór zgłoszeń od 
zainteresowanych osób/podmiotów.  

 Beneficjent (Wnioskodawca) może być jednocześnie Beneficjentem końcowym. 
III. Forma dofinansowania 
 

       DOTACJA 
 

IV. Wielkość dofinansowania  Dotacje  do 75% kosztów kwalifikowanych poniesionych po dacie złożenia wniosku, przy czym 
ustala się górne limity tych kosztów: 

a) dla zakupu jednej rodziny pszczelej – do 300,00 zł/rodzinę, 
b) dla zakupu matki pszczelej – do 250,00 zł/osobnika, 
c) dla zakupu jednego ula – do 300,00 zł/szt., 
d) dla zakładania łąk kwietnych  - do 1 300,00 zł/100m2, 
e) dla miedz – założenie miedzy o powierzchni co najmniej 1m x 100m oddzielającej pole 

poprzez obsianie mieszanką traw z dodatkiem roślin zielnych – do 50,00 zł za 1m x 100m.  



V. Budżet  
 

Budżet programu na rok 2018 - 500.000 zł.  

VI. Koszty kwalifikowane 1. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.07.2018r. do 30.05.2019r. (przy czy dotacja może zostać 
przeznaczona  na koszty poniesione po dacie złożenia wniosku), 

2. Podatek od towarów i usług (VAT) stanowi koszt kwalifikowany przedsięwzięcia wyłącznie w 
sytuacji, gdy Beneficjent końcowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, nie ma 
prawnej możliwości jego odliczenia lub odzyskania. 

3. Koszty kwalifikowane zgodnie z punktem 5 Programu dofinansowania ze środków WFOŚiGW we 
Wrocławiu zadań związanych z działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie woj. dolnośląskiego.  

VII. Terminy i sposób  
składania wniosków 

1. Nabór wniosków w roku 2018 prowadzony jest w sposób ciągły od dnia  
       08 października 2018r. do 31 grudnia 2018r.  lub  do wyczerpania środków zaplanowanych w    
        budżecie na bieżący rok.  

         Wnioski złożone po zakończeniu naboru będą mogły być rozpatrzone ponownie (w pierwszej 
kolejności) w przypadku zwiększenia przez Zarząd Funduszu środków na realizację „Programu” na 
dany rok. 

2. Formularze wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników są dostępne na stronie   
       internetowej WFOŚiGW we Wrocławiu www.wfosigw.wroclaw.pl  
3.   Wnioski należy składać w sekretariatach Oddziałów Biur Wojewódzkiego Funduszu Ochrony   
       Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: 

53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24, 
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Kolejowa 8, 
59-220 Legnica, ul. Okrzei 16, 
58-500 Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 31/32. 

5.  Złożone kompletne wnioski na zadania objęte przedmiotowym Programem rozpatrywane będą  
według kolejności ich wpływu.  

6.   O decyzji organów Funduszu Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem. 
 

 


