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Pomoc dla pszczelarzy oznacza spore pieni?dze dla tego sektora. Pszczelarze mog? by?
zadowoleni. Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich sta?o si? faktem. Coraz g?o?niej
mówi si? o potrzebie dofinansowania hodowli pszczó? a i pszczelarze zacz?li walczy?
o swoje pasieki. Dobra wiadomo?? jest taka, ?e pieni?dze na pszczelarstwo s? ju? du?e,
a b?d? wi?ksze.

Minister rolnictwa zachęca
Po miodobraniu w MRiRW minister Ardanowski informuje, ?e ule zagoszcz? równie? na
dachach Krajowego O?rodka Wsparcia Rolnictwa. Nie mówi o tym bez kozery, gdy? to w?a?nie KOWR
realizuje obecnie „Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020-2022”.

Minister Ardanowski dumnie prezentuje plaster miodu z uli, które umieszczone są na terenie resortu
rolnictwa
fot. MRiRW

Czy?by to by?a akcja pn. „Ul na ka?dym dachu”? Mo?e to i dobry pomys?, ale warto uwa?a?, ?eby czasem
nie przes?odzi?!

Kto może otrzymać dofinansowanie?
O pomoc finansow? mog? ubiega? si? zarówno gospodarstwa pasieczne, jak i indywidualni pszczelarze,
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którzy zg?osili swoje pasieki lub zarejestrowali w rejestrze prowadzonym przez powiatowego lekarza
weterynarii. Co wi?cej, refundacja ?rodków finansowych przeznaczona jest dla zwi?zków pszczelarskich,
stowarzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia pszczelarzy. Dodatkowo skorzystaj? równie? grupy producentów
rolnych, w zakresie dzia?alno?ci pszczelarskiej, oraz spó?dzielnie pszczelarskie.

Pomoc dla pszczelarzy
O jakiej kwocie dla pszczelarstwa jest mowa i na jak? pomoc finansow? mog? liczy? pszczelarze? Na jeden
rok dzia?ania Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa przeznacza kwot? przekraczaj?c? 33 mln z?.
Poniewa? program jest trzyletni pszczelarze mog? liczy? na 100 mln z?. Gros ?rodków skierowana jest na
zakup sprz?tu pszczelarskiego, a tak?e na walk? z warroz?.
Na jakie cele jest przeznaczona pomoc dla pszczelarzy?
Pszczelarze mogą brać udział w sześciu projektach:
Projekty szkoleniowe
Zakup sprzętu pszczelarskiego
Środki finansowe na leki do zwalczania warrozy
Zakup urządzeń do gospodarki wędrownej
Zakup pszczół
Analizy jakości miodu

Interwencja w sektorze produktów pszczelich
To nie koniec dobrych wiadomo?ci dla szeroko poj?tego pszczelarstwa. Opracowywany obecnie Krajowy
Plan Strategiczny w ramach nowej perspektywy Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027 zawiera mi?y
dla pszczelarzy element. Rzecz dotyczy m.in. interwencji w sektorze produktów pszczelich. Planuje si?, ?e
interwencja zast?pi realizowany obecnie program pszczelarski, a ?rodki finansowe przeznaczone na to
dzia?anie maj? wynie?? ponad 42 mln z? rocznie! Takie s? plany, niemniej jest si? z czego cieszy?, ?e takie
prace trwaj?.

Jaki sprzęt mogą kupić pszczelarze?
Katalog sprz?tu, który mog? kupi? pszczelarze jest do?? obszerny. Przede wszystkim trzeba tu wymieni?
miodarki, odstojniki, dekrystalizatory, sto?y do odsklepiania plastrów, suszarki do suszenia obnó?y
py?kowych. Ponadto zakupowi podlegaj? topiarki do wosku, urz?dzenia do kremowania miodu,
refraktometry, wózki r?czne do transportu uli, wialnie do py?ku. Oczywi?cie w wykazie nie mog?o
zabrakn?? uli lub ich elementów, po?awiaczy py?ku, czy sprz?tu do pozyskiwania pierzgi.
Jedna uwaga: sprz?t musi by? nowy!
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Pomoc dla pszczelarzy jest wa?na, bo wa?na jest rola pszczó? w ca?ym ekosystemie rolniczym i nie tylko.
Pszczelarstwo oczywi?cie zas?uguje na wsparcie. Szczegó?owe informacje o programie znajduj? si? na
stronach ARiMR i KOWR. O sprawach pszczelarzy i ich najnowszej inicjatywie znajdziecie informacje
równie? na stronach agrofakt.pl.
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