Hallo VCI-imker,
Bij deze de spelregels voor subsidie op de aanschaf van een Carnica-P- of F1-moer
nog een keer op een rij.
a. Aanvraag van alle P- of F1-moeren vanaf 20 maart t/m uiterlijk 20 april 2021,
i.v.m. de noodzakelijke voorbereidingen voor de koninginnenteelt. Wie het eerst
komt het eerst maalt. Ook reeds bestelde moeren (bijvoorbeeld bij Schier) kunnen
worden aangemeld. De subsidieregeling geldt niet voor leveranties van vóór de
openstelling van deze regeling: alleen moeren die ná 20 april 2021 worden geleverd
komen in aanmerking.
Per lid maximaal 1 P-moer of 2 F1-moeren.
b. Het VCI-lid meldt de voorgenomen aankoop van P- of F1-moer aan bij het
secretariaat van de VCI, met vermelding van de naam van de leverancier (teler dan
wel teeltstation). De lijst met namen van VCI-mentoren/telers vind je hier.
De melding is tevens de aanvraag voor de subsidie.
Zoals vermeld in het subsidieplan, toegestuurd voor de algemene ledenvergadering
van 18 maart, worden moertjes alleen gesubsidieerd indien bij levering al ingevoerd
in een 3-raams volkje. Hierover overlegt de aanvrager tijdig met de leverancier.
c. Bij een aanvraag van een Beebreed P-moer legt de VCI desgewenst het contact met
de teler.
d. Het VCI-lid betaalt bij de levering de vraagprijs voor moer en inhoud 3-ramer aan
de leverancier. Het lid ontvangt van de VCI € 25 (P-moer in 3-raamsvolk) dan wel €15
(F1-moer in 3-raamsvolk), na het toesturen per mail van de gescande bijhorende
teeltkaart (P-moer) respectievelijk van de teeltkaart van de moeder van de F1. Per lid
maximaal 1 P-moer of 2 F1-moeren.
e. Maximaal €5000 wordt uitgetrokken voor de subsidie in 2021.
Samenvattend: wij hopen met dit alles dat er meer VCI-leden (weer) gaan imkeren
met een (goede) Carnica P-moer of F1.
Zie voor meer informatie over raszuiver houden www.verenigingvancarnicaimkers.nl
Wil je voor vragen het contactformulier gebruiken?
Heel veel succes.
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