Lista Wniosków spełniających kryteria formalne na przedsięwzięcia związane z działaniami na rzecz ochrony i
odbudowy populacji pszczół na terenie województwa wielkopolskiego
Nazwa przedsięwzięcia

L.p.

Numer wniosku

Wnioskodawca

1

400/43/2019

Kulpiński Jacek

2

400/57/2019

Kermes Krzysztof

3

400/59/2019

4

400/65/2019

5

400/88/2019

6

400/96/2019

Gmina Budzyń

"Wsparcie Koła Pszczelarzy w Budzyniu poprzez zakup
pokarmu dla pszczół, matek pszczelich, ramek do uli
oraz drzewek miododajnych"

7

400/42/2019

Gmina Wieleń

Działania na rzecz ochrony pszczół w Gminie Wieleń

8

400/54/2019

Gmina Trzcianka

Działania na rzecz ochrony pszczół realizowane przez
Koło Pszczelarzy "Bartnik" w Trzciance.

9

400/16/2019

Kozanecki Michał

10

400/17/2019

Smaruj "SMARUJ" Maciej

11

400/18/2019

Macioszek Żaneta

12

400/79/2019

Poprawa warunków bytowania pszczół we wsi
Dziewoklucz w gminie Budzyń
Zwiększenie populacji pszczoły miodnej na terenie gminy
Chodzież, celem zwiększenia zapylania roślin
owadopylnych.

Pasieka w Dolinie Noteci Daria Powiększenie pasieki przez powiększenie pogłowia
Tomasz Krzyżański
rodzin pszczelich. Na terenie Miasta i Gminy Szamocin.
Gmina Margonin

Działania na rzecz ochrony pszczół na terenie gminy
Margonin.

Ryszard Kalupa Usługi Leśne Rozbudowa pasieki powiększenie pogłowia pszczół
"KARLIM"
dotyczy Miasta i Gminy Szamocin

„Wszystko dla dobra pszczół” – działania na rzecz
ochrony pszczół i dzikich owadów zapylających w
miejscowości Niechanowo
Działania na rzecz ochrony pszczół, odbudowy populacji
dzikich owadów oraz zwiększanie bazy pożytkowej w
pasiece Modliszewo.
„Po pierwsze to pszczoły” – działania na rzecz ochrony
pszczół i dzikich owadów zapylających w miejscowości
Jarząbkowo

Hodowla Psów Rasowych Róg Rozbudowa pasieki pszczelej w celu przyczynia się do
Wojskiego Franciszek
ochrony środowiska naturalnego w Wielkopolsce na
Janowski
terenie gminy Piaski.

13

400/28/2019

Gmina Kościelec

Zwiększenie liczby rodzin pszczelich na terenie Gminy
Kościelec

14

400/51/2019

Gmina Dąbie

Działania na rzecz ochrony pszczół i nasadzenia drzew
miododajnych w Gminie Dąbie

15

400/53/2019

Gmina Osiek Mały

DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY PSZCZÓŁ
POPRZEZ POWIĘKSZENIE RODZIN PSZCZELICH,
ZAKUP ULI, LEKÓW ORAZ SADZENIE DRZEW I
KRZEWÓW

16

400/64/2019

Gmina Grzegorzew

Działania związane z ochroną i odbudową populacji
pszczół w gminie Grzegorzew

17

400/41/2019

18

400/78/2019

19

400/75/2019

Stranc Konrad

"Z uwagą na pszczółkę - przedsięwzięcia w zakresie
ochrony populacji, poprawy kondycji zdrowotnej i nowych
nasadzeń dla pszczół i dzikich owadów w województwie
wielkopolskim"

Zakup materiałów poprawiających zdrowotność,
egzystencję pszczół oraz rozwój pasieki poprzez
Tomasz Chwaciński MultiiPro
zwiększenie rodzin a także zwiększenie bazy pożytkowej
na terenie gminy Stare Miasto
SPRZEDAŻ MIODU Karol
Klupś

Modernizacja i rozwój pasieki w Lubiniu.
Zwiększenie populacji pszczelej. Odnowa
bioróżnorodności owadów zapylających z
uwzględnieniem pszczoły murarki i trzmiela.
Wprowadzenie różnorodnych gatunków drzew i krzewów
odmian miododajnych.

20

400/84/2019

"BorMar" Marek Taczkowski

21

400/45/2019

Gmina Osieczna

22

400/89/2019

Nadleśnictwo Włoszakowice

Zapewnienie rozwoju i przeżycia dzikich zapylaczy.

23

400/95/2019

FIRE SAFETY Marcin
Wysokiński

Zwiększenie populacji pszczoły miodnej w obrębie
obszaru Natura 2000 (Zbiornik Wonieść) oraz gminy
Osieczna

24

400/14/2019

MIMPO Zdzisław Pogonowski

Poprawa kondycji rodzin pszczelich na terenie Gminy
Osieczna

Utrzymanie oraz rozwój rodzin pszczelich w
miejscowości Lwówek w 2019 roku

25

400/23/2019

Zwiększenie populacji pszczoły miodnej na terenie gminy
Pasieka Pszczółkowo Adrian Zbąszyń w obszarze Natura 2000
Buda
poprzez doposażenie pasieki w zakup matek, ramek i
paszy dla pszczół
Zakup matek pszczelich, uli, środków i materiałów do
pasieki oraz zapewnienie bazy pożytkowej dla pszczół i
dzikich zapylaczy w pasiece WODR w Poznaniu
zlokalizowanej w Sielinku

26

400/71/2019

Wielkopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w
Poznaniu

27

400/22/2019

Gospodarstwo Pasieczne
Michał Całka

28

400/36/2019

Nadleśnictwo Antonin

29

400/30/2019

Gmina Białośliwie

Poprawa dobrostanu, zdrowotności i odbudowy populacji
pszczół Koła Pszczelarzy Białośliwie

Gmina Szydłowo

Ochrona i zwiększenie populacji rodzin pszczelich na
terenie Gminy Szydłowo poprzez zakup matek
pszczelich, uli wraz z wyposażeniem oraz
specjalistycznego sprzętu do produkcji pasiecznej
Działania na rzecz ochrony pszczół i dzikich owadów
zapylających na terenie Gminy Łobżenica- doposażenie
Koła Pszczelarzy oraz zakup roślin miododajnych i hoteli
dla owadów

30

400/48/2019

31

400/66/2019

Gmina Łobżenica

32

400/70/2019

Fundacja Pszczoła

33

34

400/38/2019

400/31/2019

„W ochronie ostrowskich pszczół” - działania na rzecz
ochrony pszczół i dzikich owadów zapylających w
miejscowości Rososzyca
Odbudowa populacji pszczoły miodnej w Gminie
Przygodzice

Zwiększenia populacji pszczoły miodnej oraz poprawa
bytowania pszczół i ich zdrowotności na terenie gminy
Piła.

Zakup matek pszczelich, uli, hoteli oraz owadów dziko
Gospodarstwo szkółkarsko- zapylających w celu utrzymania i odbudowy populacji
pasieczne Arkadiusz Nitarski pszczół w gospodarstwie szkółkarsko- pasiecznym
Arkadiusza Nitarskiego w Izbicznie.
Miśkowa Pasieka Michał
Nowak

Zakup rodzin pszczelich, matek reprodukcyjnych,
naturalnych uli drewnianych wraz z elementami
wyposażenia, hotelików dla zapylaczy oraz drzew
miododajnych dla Miśkowej Pasieki w Gołuninie.

Zakup pszczół- rodzin i matek pszczelich, elementów uli,
drzew miododajnych i innych środków służących
odbudowie i ochronie populacji pszczół miodnych i
dzikich zapylaczy dla pasieki w Biskupicach.

35

400/32/2019

Gospodarstwo Pasieczne
Miody Szlaku Piastowskiego
Karol Patalas

36

400/52/2019

Suszka Adrian

37

400/56/2019

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zwiększenie liczebności i poprawa dobrostanu pszczół w
Łopuchówko
zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Łopuchówko

38

400/63/2019

Poprawa bytowania pszczoły miodnej poprzez zakup uli
Usługi - Mechanika Pojazdowa
higienicznych wraz z wyposażeniem , pasieka znajduje
- Ślusarstwo Wojciech Nowicki
się na terenie gminy Dopiewo

39

400/77/2019

Gmina Suchy Las

400/93/2019

Tomasz Rybak Sebtom
Ogrody

400/50/2019

Stowarzyszenie Zagroda
Pszczółki Przyjaciółki

Stworzenie pasieki edukacyjno-produkcyjnej przy
Zagrodzie Pszczółki Przyjaciółki w Katarzynowie celem
podnoszenia świadomości znaczenia roli pszczoły w
przyrodzie.

42

400/24/2019

Gospodarstwo Pasieczne
Noteckie Miody Kamila
Lisińska

Doposażenie pasieki w ule, odkłady, matki pszczele i
akcesoria pszczelarskie oraz utrzymanie zdrowia pszczół
w Gminie Wronki poprzez zakup pokarmu, leków, węzy
pszczelej, hoteli dla dzikich owadów .

43

400/40/2019

Gmina Brudzew

Rozwój i ochrona populacji pszczół na terenie gminy
Brudzew, poprzez zakup nowych uli oraz paszy do
podkarmiania rodzin pszczelich.

44

400/15/2019

Gospodarstwo Pasieczne
Tomasz Michalak

Wzrost populacji pszczoły miodnej oraz umożliwienie
rozwoju dzikich zapylaczy na terenie powiatu
wągrowieckiego.

40

41

Kompleksowe działanie na rzecz ochrony pszczół dla
pasieki Suszka na terenie powiatu poznańskiego i
kościańskiego.

Działania na rzecz ochrony pszczół na terenie gminy
Suchy Las
Rozbudowa pasieki, powiększenie ilości rodzin
pszczelich, zapewnienie odpowiedniej higieny oraz
działania na rzecz dzikich owadów zapylających na
terenie gminy Kórnik.

45

400/68/2019

PHU Agropasz Linkiewicz
Tadeusz

"Rozbudowa pasieki przez zakup uli pszczelich i pszczół
w celu zwiększenia efektywności hodowlanej, na terenie
gminy Wągrowiec"

46

400/80/2019

Gmina Damasławek

"Doposażenie Koła Pszczelarzy Damasławek w sprzęt
pszczelarski, pokarm dla poprawy bytowania pszczół
oraz stworzenie dogodnych warunków do rozwoju
pszczół
i dzikich zapylaczy"

47

400/81/2019

Gmina Wapno

Doposażenie Koła Pszczelarzy w Wapnie oraz zakup
pokarmu dla poprawy bytowania pszczół

48

400/49/2019

Gmina Nekla

Ochrona i odbudowa populacji pszczół na terenie gminy
Nekla.
Ochrona i odbudowa populacji pszczół na terenie
Powiatu Złotowskiego w 2019 roku poprzez zakup
matek pszczelich, roślin miododajnych, węzy, paszy dla
pszczół oraz uli odkładowych i produkcyjnych.

49

400/21/2019

Powiat Złotowski

50

400/87/2019

Gmina i Miasto Jastrowie

Działania na rzecz ochrony pszczół na terenie gminy i
miasta Jastrowie

BeeUp.pl Tomasz Wojtiuk

Rozbudowa pasieki,zwiększenie populacji pszczelej i
poprawa warunków bytu dla dzikich zapylaczy w celu
poprawy bioróżnorodności na terenie powiatu
Złotowskiego.

51

52

53

54

400/33/2019

400/34/2019

Odbudowa populacji pszczół, ochrona i poprawa
warunków bytu pszczoły miodnej i dzikich zapylaczy oraz
EKOALM Arkadiusz Michalski
wzrost bioróżnorodności na terenie powiatu
złotowskiego.

400/61/2019

Gmina Krajenka

400/85/2019

Stowarzyszenie Pszczelarzy
Zawodowych

Zakup paszy do podkarmiania pszczół, ramek do
wtapiania węzy oraz nasadzeń drzew miododajnych dla
zwiększenia liczebności pni, poprawy zdrowotności
rodzin pszczelich i zapewnienia bazy pożytkowej.
”Poprawa kondycji rodzin pszczelich w pasiekach
członków
Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych na terenie
województwa wielkopolskiego”

