Ekogwarancja PTRE sp. z o.o.

Załącznik do procedury P09

CENNIK
OPŁAT ZWIĄZANYCH
Z CERTYFIKACJĄ W SYSTEMIE
INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN

Certyfikacja w systemie
Integrowanej Produkcji Roślin
Certyfikacja obejmuje:
- rejestracja producenta
- przeprowadzenie kontroli, w tym ewentualne pobranie prób
do badań oraz przeprowadzenie badań laboratoryjnych
- wystawienie certyfikatu
- prowadzenie nadzoru nad wydanym certyfikatem
- wystawianie duplikatów dokumentów

Roczny całkowity koszt certyfikacji

Cena bez VAT

681,30 zł

Cena z VAT

830 zł

UWAGA: Ekogwarancja PTRE SP. z o.o. nie pobiera dodatkowych opłat m.in. za:
- pobranie próbek i badania w akredytowanych laboratoriach
- wystawienie duplikatu certyfikatu i faktur

Wpłaty naleŜy dokonać kaŜdego roku w terminie 14 dni od daty złoŜenia w jednostce
certyfikującej zgłoszenia do systemu IRP przelewem na konto Ekogwarancja PTRE

PKO BP

34 1020 3176 0000 5102 0225 9067
Wniesienie opłaty jest niezbędne do objęcia gospodarstwa planem kontroli w danym roku.
Na dokumencie wpłaty naleŜy wpisać imię i nazwisko wpłacającego, numer gospodarstwa nadany
przez Jednostkę Certyfikującą oraz podać adres gospodarstwa
W przypadku rezygnacji producenta ze współpracy z Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o. wniesiona opłata
nie podlega zwrotowi.
Na wniosek producenta Jednostka Certyfikująca dodatkowo wykonuje:

1.
2.
3.

Dodatkowa kontrola na wniosek producenta np. w celu weryfikacji zaleceń pokontrolnych – 615 zł
(kwota zawiera podatek VAT)
Rozszerzenie zakresu certyfikatu 700 zł (kwota zawiera podatek VAT)
Wystawienie kolejnego wydania certyfikatu w okresie jego waŜności np. zwiększenie ilości produktu
umieszczonego na certyfikacie 100 zł (kwota zawiera podatek VAT)

Informujemy, iŜ istnieje moŜliwość zwrotu kosztów kontroli przez złoŜenie wniosku w Agencji Rynku Rolnego –
zasady ubiegania się o zwrot kosztów określa Rozporządzenia MRiRW z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania
„Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020;
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