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Nationella Honungsprogrammet
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• Programmet löper i treårsperioder
!
!

• Sveriges nationella program för åren 2011–
2013
!

• Sveriges nationella program för åren
2014-2017.
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Council Regulation (EC) No 1234/2007 of 22 October 2007
establishing a common organisation of agricultural markets
and on specific provisions for certain agricultural products
(Single CMO Regulation)

!
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 917/2004
av den 29 april 2004om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EG) nr 797/2004 om insatser på
biodlingsområdet
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a) Tekniskt stöd till biodlare och grupper av biodlare.
b) Bekämpning av varroakvalstret och dess följdsjukdomar.
c) Rationalisering vid flyttning av bisamhällen.
d) Åtgärder till stöd för laboratorier som utför fysikalisk-kemiska analyser av
honungen.
e) Stödåtgärder för utökningen av de minskande bibestånden i EUgemenskapen.
f) Samarbete med organisationer som är specialiserade i genomförandet av
programmen för tillämpad forskning inom biodlingssektorn och om
biodlingsprodukter.
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•

Programmet har fyra mål:

•

1. Antalet kända biodlare ska öka under programperioden

•

2. Varje år ska 500 biodlare ha deltagit i kurs/kurser som hel- eller
delfinansieras med nationella honungsprogrammet, webbaserade
kurser undantagna. Hos kursdeltagarna ska nöjdheten med
kursen vara minst 3,7 på en femgradig utvärderingsskala.

•

3. Det genomsnittliga antalet bisamhällen ska öka med 2 procent
från 2013 års nivå för minst 2/3 av länen. Ökningen ska dels
mätas som antal invintrade bisamhällen, dels som en
uppskattning av antal bisamhällen under säsong.

•

4. Den uppskattade genomsnittliga vinterdödligheten under
programperioden ska vara lägre än motsvarande vinterdödlighet
för programperioden 2010–2013.

• Skillnader i fördelningen av NP medel:
ansökningarna för kommande period var på
mer än 14 miljoner SEK. Vi har haft 5,6
miljoner att fördela
• Skillnad nu mot tidigare NP är att mätbara mål
ska finnas. Dessa ska utvärderas.
• Skillnad: förr 3 huvudkategorier som SE
skapade….nu står åtgärderna i förordningen.
Tekniskt stöd för biodlarna - den jämförelsevis
största gruppen/kategorin med ansökningar.
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•

Kvaliteten på ansökningar
…..har varierat. Det har varit uppenbart att en del som
skrivit ansökningarna inte har tagit del av programmet.
Alltför många har inte presterat en komplett ansökan
med t.ex. mätbara mål, begriplig beskrivning av vad
man vill göra och hur man tänker följa upp och
utvärdera projektet.

!
•
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Det har varit enighet i referensgrupp och workshops
kring att kvaliteten på projektansökningarna måste höjas
- och att man ska arbeta mot mätbara mål så att vi alla
kan utvärdera arbetet.

•

Det finns inget tvång att samarbeta med andra sökande
men i riktlinjerna för hur medel ska fördelas är
samarbete en konkurrensfördel. Trots detta var det
väldigt många ansökningar inom ungefär samma
område.

!
•
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Att vara konkret i ansökan och beskrivning är en
framgångsfaktor – dela upp komplexa projekt i fler
delprojekt som var och ett konkurrerar tydligare genom
bättre tydlighet

Hantering av ansökningar
•

Framtida ansökningar!?

•

Ansökningar / ärendehantering beslutas av enhetschef

•

Slutgiltigt beslut av avdelningschef

•

Ärendehantering/pengar – utbetalningsfunktionen **

•

Projekt och stödmottagare – kontroll ***

!
**STÖDKONTROLLENHETEN
***RISKBASERAD

!
Omfördelning av kvarblivna medel kommer sannolikt inte att hanteras
som nu. Finns ingen motsvarande funktion i annat stödprogram
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