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Sekkumisliik1

Mesindus (artikkel 49)

Territoriaalne kohaldumisala2

Riiklik

Asjaomased erieesmärgid ning Erieesmärk 2: suurendada konkurentsivõimet ja turule
kui vajalik, sektoripõhised orienteeritust,
pöörates
erilist
tähelepanu
3
eesmärgid
teadusuuringutele, tehnoloogiale ja digiüleminekule.
Tulemusindikaator(-id)

R.1. Teadmiste ja innovatsiooni jagamine (a, f)

Toetuskõlblikud taotlejad4

Mesindusorganisatsioonid

Sekkumiste olemuse/nõuete kirjeldus, mis tagab efektiivse panuse erieesmärgi
saavutamisse.5
Toetusega parandatakse mesinike teadmisi ja oskuseid ning seeläbi suurendatakse Eesti
mesindussektori konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust.
Sekkumised:
(a) Nõustamisteenused, tehniline abi, koolitus, informatsiooni ja parimate praktikate
vahetamine mesinike ja mesindusorganisatsioonide vahel, sh kahjurite, mesilaste haiguste,
eriti varroatoosi teemal;
- Usaldusmesinike tegevuse toetamine mesinike nõustamiseks ja
abistamiseks mesilashaiguste puhul (eelkõige varroatoos);
- Teabematerjalide koostamine ja levitamine;
- Teabepäevade
ja
praktiliste
õppepäevade
korraldamine
(piirkondlik/vabariiklik);
- Mesinduskursused erinevatele tasemetele (algajatest kutseliste mesinikeni,
sh väikemesinikud);
- Mesilaste korjealade infosüsteemi arendamine.
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(b) Investeeringud materiaalsesse ja mitte materiaalsesse varasse, ka teistesse tegevustesse
sh:
(i) kahjurite, mesilaste haiguste, eriti varroatoosi tõrje;
- Mesilate seire inventari kulude osaline hüvitamine. Suursadamate ja
piirialade piirkonnas asuvate mesilate toetamine seiramaks võimalike
invasiivsete ohtlike mesilaskahjurite (väike tarumardikas ja aasia vapsik)
algleviku koldeid.
(ii) Ebasoodsatest ilmastikutingimustest põhjustatud kahjustuste ennetamine ja
muutuvatele kliimatingimustele kohandatud juhtimispraktikate arendamise ning
kasutamise edendamine;
(iii) Mesilasperede hulga suurendamine liidus, sh mesilaste aretamine;
- Mesila aretustegevuseks mõeldud inventari soetamine;
(v) Mesindussektori konkurentsivõime ja innovatsiooni parandamine;
(d) Mesindustoodete analüüsimine laboratooriumide toetamiseks;
(f) Koostöö asutustega, kes on spetsialiseerunud mesindust ja mesindustooteid käsitlevate
uuringute programmide täitmisele;
- Koostöö teadusasutustega (sh katsemesilate toetamine, näiteks
varroatoosi raviskeemide väljatöötamiseks);
- Rahvusvaheline koostöö ja infovahetus kogemuste vahetamiseks;
(g) Promotsioon, kommunikatsioon ja turundus, sh turu monitooringu tegevused ja
tegevused, mille eesmärgiks on tõsta tarbijate teadlikkust mesindustoodete kvaliteedist ja
tervisliku toitumise tähtsusest;
- Mesindussektori uuringud (sh turu-uuringud);
- Tegevused mesindussaaduste turustamise arendamise eesmärgil, (sh
tarbijate teadlikkuse tõstmine mee ja teiste mesindussaaduste omadustest
ja kvaliteedist ning sellega seoses tervisliku toitumise võimaluste osas,
meekonkursid);
(h) Tegevused toodete kvaliteedi parandamiseks.

Toetuskõlblikkuse tingimused6: Sekkumiste ja tegevuste läbiviija leitakse hanke korras.
Toetuse määr: 100% abikõlblikest kuludest.
Eelarve: aastas 280 000 € (50% EL ja 50% EE).
Sekkumise vorm: Sekkumist rakendatakse tagastamatu abina.
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Art. 99(d)

Toetusmäärad/toetuse ühikumäärad/arvutusmeetodid (kaasa arvatud diferentseerimine
territooriumide rühmade kaupa, kui kohaldatav) ning vajadusel lühike selgitus, miks just
need on sobilikud sihttasemete saavutamiseks, arvestades baastaset7
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