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Teadmussiirde ja innovatsiooni
parandamine põllumajandus- ja
metsandussektoris ning
maapiirkondades

Tugevdada ja arendada tootja, töötleja, nõustaja ja teadlase vahelist
sidet, rakendades senisest enam innovatsiooni ja teadustulemusi
nõustamisse ja tootmisahelasse ning edendades teadmussiiret

Kõigi põllumajandusvormide
konkurentsivõime ning
põllumajandusettevõtete
elujõulisuse edendamine

Tõsta elujõulisele ja jätkusuutlikule toidutootmisele suunatud
põllumajandussektori konkurentsivõimet ja ressursitõhusust

Toidutarneahela korraldamise ja
riskijuhtimise edendamine
põllumajanduses
Põllumajandusest ja metsandusest
sõltuvate ökosüsteemide
ennistamine, säilitamine ja
parandamine
Loodusvarade tõhusama
kasutamise edendamine ja
üleminek vähem CO2-heiteid
tootvale ja kliimamuutuste suhtes
vastupidavale majandusele
põllumajanduses ning toiduaineteja metsandussektoris
Sotsiaalse kaasamise, vaesuse
vähendamise ja maapiirkondade
majandusliku arengu edendamine

Luua tingimused jätkusuutliku vanuselise struktuuriga
põllumajandussektorile
Suurendada põllumajandussaaduste tootmise ja töötlemisega
tegelevate ettevõtjate turujõudu ning nendevahelist horisontaalset ja
vertikaalset koostööd põllumajandussaaduste tootmisel, töötlemisel ja
turustamisel
Tagada põllumajandusmaa eesmärgipärane, mullaviljakust säilitav,
keskkonnasõbralik ning piirkondlikke eripärasid arvestav kasutamine
Tagada kõrge loodusväärtusega põllumajanduse ja metsanduse,
elurikkuse, traditsiooniliste maastike ja pärandkultuuri säilimine seda
tagavate tootmis- ja toimimisviiside soodustamise kaudu
Edendada põllumajanduse ja maapiirkonna majandustegevuse
mitmekesistamist, põllumajandusest vabanevale tööjõule
alternatiivseid tööhõivevõimalusi pakkuvat ettevõtlust ja elukeskkonna
atraktiivsust
Edendada kohalikku algatust ja suunata seda kohaliku elu- ja
ettevõtluskeskkonna arendamisel kohalikul ressursil ja potentsiaalil
põhinevatele lahendustele

Teadmussiire ja teave
•
•

•

•

•

Eesmärk on inimpotentsiaali arendamine ja uute teadmiste leviku soodustamine
Toetuse lõppkasusaajateks on põllumajanduses, toiduainetööstuses ja
metsandussektoris hõivatud isikud. Taotleja võib olla haridusasutus,
teadusasutus või Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud täiskasvanute
koolitusasutus
Toetatavad tegevused – koolitused ettevõtte majandustegevuseks ja sellega
kaasneva tegevuseks vajalike teadmiste omandamiseks ja täiendamiseks või
ümberõppeks, elektroonilised ja trükiväljaanded, õpiringide kokkusaamised
Hindamine – teema vajalikkus, rahvusvaheliste projektide tulemuste
tutvustamine, taotlejate ja lektorite varasem kogemus ning kompetentsus, EIP
tegevusgrupid, eelarve põhjendatus
Maksimaalne toetusmäär kuni 100%. Maksimaalsed toetussummad tegevuse
põhised

Nõuandeteenuste toetamine
•
•

•
•

•

Eesmärk on toetada põllumajandustootjatel kvaliteetse nõuandeteenuse kasutamist
Lõppkasusaajaks on põllumajandusega tegelevad isikud, nõustajad. Nõuandetoetust
võib taotleda juriidiline isik, mis ühendab põllumajandustootjaid,
maamajandushariduse, põllumajandusteaduse ja konsulentide esindajaid
Toetatakse individuaalse nõuandeteenuse kasutamise võimaldamist, nõustajate
koolitamist.
Hindamine nõuandetoetuse taotluste puhul – eelistatakse keskkonnateemalist
nõuandeteenust. Nõustajate koolitamine – hinnatakse koolitusteema olulisust ning
eelistatakse teemasid, mis tutvustavad rahvusvaheliste projektide tulemusi
Maksimaalne toetuse määr 50-100% (sõltuvalt tegevusest). Nõuandeteenuse
kasutamist toetatakse maksimaalselt 3000 euro ulatuses aastas. Ühe nõuandeteenuse
maksimaalne toetussumma on 1500 eurot. Nõustajate koolitamise puhul kuni 200 000
eurot kolme aasta jooksul taotleja kohta

Väikeste põllumajandusettevõtete
arendamine
• Eesmärk on aidata kaasa mitmekesise põllumajandusettevõtete
struktuuri säilimisele
• Sihtgrupp on väikesed põllumajandustootjad
• Toetatakse investeeringud, mis aitava kaasa põllumajandusettevõtte
arendamisele ning konkurentsivõime parandamisele
• Hindamine – töökohtade säilitamine, majandusliku toimimise ja
majandustulemuste parandamine, ettevõtja kogemus ja pädevus,
ettevõtjal on kohustus seoses keskkonna või loomade heaolu
meetmetega
• Toetussumma põllumajandusettevõtte kohta on 15 000 eurot, mida
makstakse osade kaupa

Investeeringud põllumajandusettevõtte
tulemuslikkuse parandamiseks
•
•
•

•

•

Eesmärk on põllumajandusettevõtete konkurentsivõime parandamine ja
keskkonnasõbraliku põllumajandustootmise arendamine
Sihtgrupp on põllumajandustootjad ja ühistud
Toetatakse investeeringuid ehitistesse, masinatesse ja seadmetesse, mis on
suunatud põllumajandustootmise arendamiseks ning põllumajandustootmise
mitmekesistamiseks
Hindamine – ettevõtja pole varem toetust saanud, investeering on mittetootlik
ja keskkonnanõuetega seotud (sõnnikuhoidlad)/ investeeringu valdkond,
väiksema toetussumma taotlemine/ettevõtja müügitulu, projekti mõju
tööhõivele, ettevõtjal on kohustus seoses keskkonna või loomade heaolu
meetmetega, ettevõtja kogemus ja pädevus, investeeringu realistlikkus ja
jätkusuutlikkus
Toetuse määrad 30/40%, toetuse summa 150 000/ 500 000 eurot

Noorte põllumajandustootjate
tegevuse alustamine
• Eesmärk on noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise
hõlbustamine ja põlvkondade vahetusele kaasaaitamine
• Sihtgrupp on põllumajandustootmisega alustavad/tegelevad
ettevõtjad
• Toetust võib taotleda erinevate põllumajandusliku ettevõtte
arendamiseks vajalike tegevuste ning investeeringute kohta
• Hindamine - ettevõtja pädevus ja töökogemus, põlvkondade
vahetamise korras tegutseva põllumajandusettevõtte omandanud
taotlejate eelistamine, äriplaani realistlikkus
• Toetust makstakse kahes osas kindlasummalise toetuse vormis
kuni 40 000 eurot

Põllumajanduslik keskkonnatoetus
• Põllumajandusliku keskkonnatoetuse põhitoetus
• PKT piirkondlikud toetused
- Nitraaditundliku ala toetus
- Mullakaitse toetus
- Liigikaitse toetus
• PKT eritoetused
- Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus
- Ohustatud tõugu looma pidamise toetus
- Kohalikku sorti taime kasvatamise toetus
- Keskkonnasõbraliku aianduse toetus

Ohustatud tõugu looma
pidamise toetus
• Eesmärk on tagada kultuuripärandi ja geneetilise
mitmekesisuse seisukohast oluliste ja ohustatuks loetud
kohalike tõugude säilitamine
• Sihtgrupp on põllumajandustootjad, kes peavad ohustatud
tõugu loomi
• Toetust makstakse eesti maatõugu veise, eesti tõugu, eesti
raskeveo tõugu ja tori hobuse, eesti vuti pidamise eest
• Toetuse määr sõltub lõplikust nõuete loetelust (saamata
jäänud tulu, täiendav kulu)

Mahepõllumajandus
• Eesmärk on aidata kaasa mahetoodangu mitmekesisuse ja
turuosa suurenemisele, suurendada mahepõllumajanduse
konkurentsivõimet, säilitada ja suurendada bioloogilist ja
maastikulist mitmekesisust, säilitada ja parandada
mullaviljakust ja veekvaliteeti, parandada loomade heaolu
• Sihtgrupp on põllumajandustootjad (füüsilisest isikust
ettevõtjad ja äriühingud)
• Toetatakse mahepõllumajanduslikku taime- ja loomakasvatust
• Toetuse määr sõltub lõplikust nõuete loetelust (saamata
jäänud tulu, täiendav kulu)

Loomade heaolu toetus
• Eesmärk on tõsta loomakasvatajate teadlikkust loomade heaolust ja
toetada põllumajandustootjaid, kes täidavad loomade heaolu kõrgemaid
nõudeid, parandades sellega loomade heaolu ja tervist ning tagades neile
loomuomasemad pidamistingimused
• Sihtgrupp on põllumajandustootjad (juriidiline isik või FIE)
• Toetatakse veiste karjatamist, puhtamaid ning loomade jaoks mugavamaid
lamamisasemeid, vasikate paremaid kasvutingimusi, sigadele
loomuomasemat pidamiskeskkonda, alternatiivsüsteemide rakendamist
linnukasvatuses (õrrekanad, vabalt peetavad kanad) ning lamba-, kitse- ja
hobusekasvatuse arengut
• Toetuse määr sõltub lõplikust nõuete loetelust (saamata jäänud tulu,
täiendav kulu)

Investeeringud majandustegevuse
mitmekesistamiseks
• Eesmärk on maapiirkonnas püsiva majandusliku baasi ning sobivate ja
atraktiivsete töökohtade loomiseks maaettevõtluse mitmekesistamine ja
arendamine
• Sihtgrupp – põllumajandustootjad, muu maaettevõtlusega tegelevad
mikroettevõtjad
• Majandustegevuse mitmekesistamiseks vajalikud investeeringud ehitistesse
ja põhivarasse (nt masinatesse, seadmetesse) ning muud investeeringuga
kaasnevad ja selle eesmärkide elluviimiseks vajalikud tegevused
• Hindamine – investeeringu elluviimise asukoht, ettevõtja kogemus ja
pädevus, suutlikkus investeeringut ellu viia, mõju tööhõivele, sõltuvus
põllumajandustootmisest, investeeringu sisu ja realistlikkus
• Toetuse määr 30-70%, toetuse summa 100 000 eurot

LEADER kohalikuks arenguks
•
•
•

•
•

Eesmärk on tegevuspiirkondade tasakaalustatud arendamine läbi LEADERi
põhielementide rakendamise
Sihtgrupp on kohalikud tegevusgrupid, ettevõtjad, omavalitsusüksused,
mittetulundusühendused, sihtasutused ja seltsingud
Toetatavad tegevused – uutele kohalikele tegevusgruppidele ettevalmistav toetus.
Kohalikele tegevusgruppidele, kes on alustanud oma tegevust enne 2014. aastat:
strateegiate rakendamine, piirkonna elavdamine, kohaliku tegevusgrupi kui
organisatsiooni toimimine
Vahendite jagamisel on kavas arvestada piirkondlike erinevuste näitajatega
Maksimaalsed toetuse määrad: jooksvad kulud ning elavdamise kulud – kuni 100%.
Strateegia raames ellu viidavate tegevuste toetuse määr mittetulundusühingutele,
sihtasutustele ja omavalitsusüksustele on kuni 90%, seltsingutele kuni 100% ja
ettevõtjatele kuni 60%. Infrastruktuuri investeeringutele on toetuse määr kuni 60%.
Maksimaalne toetussumma investeeringutele on kuni 200 000 eurot

Investeeringutoetused
• Põhifookus – struktuursed muudatused, ressursisääst, keskkond,
ühistegevus
• Erinevad sihtgrupid – erinevad vajadused – erinevad toetuse vormid
(finantsinstrumendid?)
• Jätkuvad meetmed – investeeringud põllumajanduslikesse
majapidamistesse, investeeringud töötlemiseks ja turustamiseks,
investeeringud põllumajanduse taristusse (maaparandus), noorte
põllumajandusettevõtjate tegevuse alustamine, mitmekesistamine,
tootjarühmad
• Uued meetmed – väikeste põllumajandusettevõtete arendamine, koostöö

Keskkonnatoetused
• Põhifookus – põllumajandusega kaasnev keskkonnamõju
(muld, vesi, elurikkus)
• Jätkuvad meetmed – põllumajanduslik keskkonnatoetus,
poolloodusliku koosluse hooldamise toetus, ohustatud
tõugu looma pidamise toetus, kohalikku sorti taimede
kasvatamise toetus, mahepõllumajandus, loomade heaolu
• Uued meetmed – nitraaditundliku ala toetus,
mullakaitsetoetus, liigikaitse toetus, keskkonnasõbraliku
aianduse toetus

Finantsinstrumendid
• Tagatisfond
– Subsideeritud tagatistasud
– Põllumajandustootjad, maapiirkonna ettevõtjad,
MTÜ-d

• Laenufond
– Pika-ajalised laenud, subsideeritud laenud
– Põllumajandustootjad, toiduainesektor, väike- ja
noortalunikud, MTÜ-d, maapiirkonna ettevõtjad

Tänan tähelepanu eest!

