Kinnitatud MES
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otsusega (pr 7 p 2)
SEAKASVATAJATELE SUUNATUD TOETUSE TAOTLEMISE JA TAOTLUSE
MENETLEMISE KORD
Käesoleva korra alusel toimub toetuse taotlemine ja taotluse menetlemine. Kord on kehtestatud
Maaelu Edendamise Sihtasutuse (edaspidi Sihtasutus) põhikirja, sihtasutuse ja
Põllumajandusministeeriumi vahel sõlmitud halduslepingu nr 297 muutmise lepingu nr 3.4-23/87
ja põllumajandusturu korraldamise seaduse alusel. Sihtasutuse toetuse tingimused avaldatakse
sihtasutuse veebilehel.
1. Nõuded toetuse taotlejale ja taotluse esitamine
1.1 Toetust võib taotleda põllumajandussaaduste esmatootjast1 ettevõtja, kelle põllumajanduslik
müügitulu oli taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaastal väiksem kui 4000 eurot ja
füüsiline isik, kes tegeleb sigade pidamisega. Eeldatakse, et taotleja on seakasvatusega tegelemise
registreerinud põllumajandusloomade registris.
1.2 Sihtasutuse nõukogu otsustega võib toetuse saamiseks kehtestada territoriaalsel,
tegevusvaldkondlikul või muul printsiibil põhinevaid piiranguid, millest sihtasutus teavitab oma
koduleheküljel.
1.3 Toetuse saamiseks esitab taotleja sihtasutusele vormikohase taotlus. Ettevõtjast toetuse
taotleja kohustub lisaks eelnimetatule esitama eelmise majandusaasta kinnitatud aruande.
Vormikohane taotlus on avaldatud Sihtasutuse veebilehel.
1.4 Sihtasutus võtab taotlusi vastu kuni 31.12.2015 või selleks ettenähtud vahendite lõppemiseni.
2. Toetatavad tegevused ja toetuse suurus
2.1 Toetust võib taotleda seakasvatuse likvideerimiseks ja sellest tulenevate kulude hüvitamiseks
ühekordselt. Seakasvatusega võib jätkata antud korra mõistes siis, kui seakasvatuse tingimused
vastavad õigusaktides sätestatud nõuetele ning Veterinaar- ja Toiduamet on seakasvatajale
väljastanud seakasvatuse nõuetele vastavust kinnitava dokumendi.
2.2 Seakarja likvideerimiseks loetakse käesoleva korra mõistes seakarja hävitamist. Füüsilisest
isikust taotleja võib sead tappa ka enda tarbeks.
2.3.Taotlejal on õigus taotleda toetust enne seakarja likvideerimist.
2.3.1. Seakarja likvideerimine tõendatakse veterinaartõendiga vormil 9T2 või 10SKT3.
2.4 Sihtasutuse poolt makstava toetuse suurus on üks euro elus sea ühe kilogrammi kohta, kuid
mitte rohkem kui 4000 eurot ühe taotleja kohta.
2.5 Ettevõtjatele kaasneb toetusega vähese tähtsusega abi, mida antakse Euroopa Komisjoni
määruse (EL) nr 1408/2013, 18. detsember 2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise
lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandussektoris4
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Põllumajandussaaduste esmatootja käesoleva korra tähenduses on ettevõtja, kes toodab Euroopa Liidu toimimise
lepingu 1 lisas loetletud põllundus- ja loomakasvatussaadusi ilma täiendava töötlemiseta kõnealuste toodete olemust
muutmata
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Vastavalt Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori 14.01.2015 käskkirjale nr 7 „Veterinaar- ja Toiduameti
peadirektori 7. juuli 2010. a käskkirja nr 99 „Veterinaartõendi vormi 9T „Kitsendustega karjast või piirkonnast
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(edaspidi kõik koos kui vähese tähtsusega abi määrus) tähenduses ning teda käsitletakse kui abi
taotlejat vähese tähtsusega abi määruse mõttes.
2.5.1 Ettevõtja toetuse taotlust menetleb sihtasutus kui abitaotlust ning toetuse taotleja ja tema
tegevus peavad vastama vähese tähtsusega abi määruses sätestatud tingimustele.
2.5.2 Kulude abikõlblikkuse määramisel lähtutakse vähese tähtsusega abi määrusest.
3. Taotluse läbivaatamine ja toetuse määramine
3.1 Sihtasutus analüüsib taotlust ja otsustab toetuse andmise vastavalt sihtasutuse sisemisele
asjaajamise korrale. Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 35 tööpäeva vormikohase taotluse ja
kõikide nõutavate lisadokumentide või andmete laekumisest arvates.
3.2 Kui sihtasutus on andnud taotlejale tähtaja taotluses või sellele lisatud dokumentides
esinevate puuduste kõrvaldamiseks või puuduolevate dokumentide või täiendava
lisainformatsiooni saamiseks, siis taotluse menetlemise aeg katkeb ja algab uuesti kõigi nõutud ja
nõuetekohaselt vormistatud dokumentide laekumisest sihtasutusse.
3.3 Toetuse määramise, taotluse rahuldamata jätmise ja toetuse väljamaksmise otsustamiseks
ning taotleja toetuse saamise nõuetekohasuse kontrollimiseks on Sihtasutusel õigus viibida
taotleja või tema esindaja juuresolekul taotleja tegevuskohas ning kontrollida taotluses esitatud
asjaolude õigsust kohapeal.
3.4 Sihtasutus jätab toetuse saamiseks esitatud taotluse läbi vaatamata, kui:
3.4.1 taotleja ei kõrvalda sihtasutuse poolt antud tähtajaks taotluses või selle lisades esinevaid
puudusi või ei esita nõutud dokumente ja lisainformatsiooni.
3.5 Sihtasutus jätab ettevõtja toetuse saamiseks esitatud taotluse osaliselt või täielikult
rahuldamata (lisaks käesoleva korra punktis 3.6 toodud alustele), kui:
3.5.1 toetuse taotluse täielikul rahuldamisel ületatakse vähese tähtsusega abi määruses ettenähtud
abi ülemmäära.
3.6 Sihtasutus jätab toetuse saamiseks esitatud taotluse rahuldamata, kui:
3.6.1 taotleja on esitanud teadvalt valeandmeid. Sihtasutusel on õigus jätta taotlus rahuldamata ka
siis, kui sama taotleja või temaga seotud isikud on sihtasutusele varem esitanud valeandmeid;
3.6.2 taotleja ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele;
3.6.3 taotleja ei võimalda enda tegevuskohas kohapealset kontrolli;
4. Toetuse maksmine
4.1 Toetuse väljamaksmiseks sõlmib sihtasutus toetuse saajaga toetuse lepingu, milles lepitakse
kokku toetuse väljamaksmise kuupäev, toetuse kasutamise sihtotstarve, toetuse kasutamise
kontroll ja muu poolte jaoks oluline.
5. Toetuse kasutamise kontroll
5.1 Sihtasutusel on õigus kontrollida toetuse sihipärast kasutamist vastavalt toetuse lepingu
tingimustele.
6. Toetuse tagasinõudmine
6.1 Sihtasutusel on õigus nõuda väljamakstud toetuse kohest tagastamist, kui toetuse saaja:
6.1.1 ei kasuta toetust sihipäraselt või ei ole nõuetekohaselt lepingut täitnud;
6.1.2 on esitanud väärinformatsiooni;
6.1.3 ei võimalda sihtasutusel kontrollida toetuse sihipärast kasutamist;
6.1.4 mõnel muul lepingus kokkulepitud alusel.
6.2 Toetusena antud vähese tähtsusega abi tagasinõudmine toimub maaelu ja põllumajandusturu
korraldamise seaduse §-s 43 sätestatud alustel.
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