Ko a zainteresowane uczestnictwem w programie powinny przekaza do w ciwego ZO PZ
nast puj ce dokumenty: faktury, rachunki, umowy darowizny itp., potwierdzaj ce:

1. zakup karmy przeznaczonej dla ba antów/kuropatw
2. zakup ptaków do wsiedle , które by y realizowane przez ko o
3. zakup materia ów/us ug zwi zanych z produkcj karmy dla zwierzyny drobnej (w tym uprawa poletek
i np. zwi zany z tym zakup nawozów)

4. zakup materia ów/us ug zwi zanych z polepszaniem warunków bytowania ba antów i kuropatw, w
tym np. budowa budek i podsypów.

Mo liwe jest tak e uwzgl dnienie protoko ów prac gospodarczych, przy czym b
one podlega y
indywidualnej ocenie przez osoby sporz dzaj ce wniosek, pod k tem spe nienia wymogów formalnych dla
tego typu dokumentów.

Jako

dokumentów:

1. nale y dostarczy kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodno

z orygina em przez cz onka

zarz du ko a.

2. dokumenty powinny by w jednoznaczny sposób opisane (np. na drugiej stronie faktury) by mo na je
zakwalifikowa do danego obwodu owieckiego i stwierdzi , e wydatki w nich wykazane dotycz
ba antów/kuropatw (np. na rachunku za zbo e powinna znale si adnotacja – z przeznaczeniem
na dokarmianie ba antów/kuropatw w obwodzie owieckim nr …).

3. wszystkie przekazane rachunki/faktury itp. powinny zawiera dowód zap aty tzn. polecenie przelewu
lub adnotacj „zap acono gotówk ”. Przy realizowaniu p atno ci gotówk niezb dne jest aby
odbiorca stwierdzi , e „gotówk w kwocie … otrzyma em dnia ….” I podpisa si . W ostateczno ci
mo na do czy druk KW, potwierdzaj cy faktyczn zap at rachunku/faktury.

Ko a owieckie, które bior udzia w programie po raz pierwszy przekazuj dokumenty wystawione z
dat nie wcze niejsz ni 15 kwietnia 2010 rok.
Ko a owieckie, które bior udzia w programie po raz kolejny przekazuj dokumenty wystawione nie
wcze niej jak 15 kwietnia 2011 roku, które dotychczas nie by y przekazywane do ZO w celu
wykazania udzia u w asnego.

W pi mie przewodnim nale y wykaza jakimi ptakami jest zainteresowane ko o i odpowiednio to
uzasadni (prosz mie na uwadze, e ze wzgl du na dost pno odpowiedniego materia u hodowlanego,
w przewa aj cej wi kszo ci b dzie dotowany zakup ba antów).

Nieprzekraczalny termin dostarczenia dokumentów ko a do w ciwego ZO PZ – 27 kwietnia 2012
roku (do 10 maja ZO jest zobowi zane do z enia wniosku do WFO iGW)

