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MAK 2014-2020 koostamine
•

MAK 2014-2020 ettevalmistav
juhtkomisjon

•

Kaasatud 28 erinevat
organisatsiooni –
põllumajandus, töötlev tööstus,
metsandus, keskkond,
ettevõtlus, külaliikumine,
kohalik algatus, KOV, teadus jne

•

Meetmete väljatöötamine
ekspertgruppides
(juhtkomisjonis esindatud
organisatsioonid + 30
organisatsiooni)

Väiketootjad
Suurtootjad

Maaomanikud
Keskkond

Kompromiss

Metsandus
Maaettevõtlus

Toiduainetööstus

Leader

MAK 2014-2020 eesmärgid
•

Toimiv tootja, töötleja, nõustaja ja teadlase vaheline koostöö, ajakohane teadusja arendustegevus ning teadmussiire

•

Elujõulisele ja jätkusuutlikule toidutootmisele suunatud põllumajandussektor on
konkurentsivõimeline, ressursitõhus ja jätkusuutliku vanuselise struktuuriga

•

Põllumajandussaaduste tootmise ja töötlemisega tegelevad ettevõtjad omavad
turujõudu ning nende vahel toimub koostöö põllumajandussaaduste tootmisel,
töötlemisel ja turustamisel

•

Põllumajandusmaa kasutamine on keskkonnasõbralik ja piirkondlikke eripärasid
arvestav, tagatud on elurikkuse, traditsiooniliste maastike ja kõrge
loodusväärtusega põllumajanduse ja metsanduse säilimine

•

Maamajandus ja maapiirkonna elukeskkond on mitmekesised, pakuvad
alternatiivseid tööhõivevõimalusi põllumajandusest vabanevale tööjõule ning
tuginevad kohalikul ressursil ja potentsiaalil põhinevatele lahendustele

MAK 2014-2020 fookused
• Teadmussiire – koostöö, teadustulemuste praktikas
rakendamine
• Konkurentsivõime – struktuursed muutused,
ressursisääst

• Toidutarneahel – kõrgem lisandväärtus, ühistegevus
• Keskkond – põllumajanduse mõju mullale, veele,
elurikkusele, kõrge loodusväärtus

• Maaettevõtlus ja kohalik algatus – töökohad,
elukeskkond, kohalik toit

MAK 2014-2020 finantstabel
Meede
Teadmussiire ja teavitus
Nõuandeteenuste toetamine
Kvaliteedikavades osalemine ja kvaliteedikavade raames toodetud toodete edendamine
Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks
Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks
Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid
Kiviaia taastamise toetus
Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine
Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine
Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas
Metsa majandusliku ja ökoloogilise elujõulisuse parandamine
Tootjarühmade loomine
Natura 2000 toetus põllumajandusmaale
Natura 2000 toetus erametsamaale
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus
Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus
Piirkondlik veekaitse toetus
Piirkondlik mullakaitse toetus
Keskkonnasõbraliku aianduse toetus
Mahepõllumajandus
Loomade heaolu toetus
Koostöö (T&A, lühike tarneahel, klastrid)
LEADER kohalikuks arenguks
Tehniline abi
Finantsinstrument
Kokku

MAK 2014-2020 eelarve
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30 000 000
57 000 000
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6 000 000
4 666 000
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40 200 000
5 000 000
6 000 000
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40 644 000
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992 650 513
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Keskkonnasõbraliku aianduse toetus

LEADER kohalikuks arenguks
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Koostöö (T&A, lühike tarneahel,… 5449074
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Loomade heaolu toetus
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55794869
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0
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Piirkondlik mullakaitse toetus

Mahepõllumajandus

0
5 000 000

26798154
40200000

Piirkondlik veekaitse toetus

Poolloodusliku koosluse hooldamise…

894763
Kohalikku sorti taimede kasvatamise… 583000

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus

Keskkonnasõbraliku majandamise…

Natura 2000 toetus erametsamaale

76351540
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22124000

5012796
Natura 2000 toetus… 4666000

Tootjarühmade loomine

Metsa majandusliku ja ökoloogilise…

Investeeringud majandustegevuse…

47564333
49000000
3962523
2500000

Väikeste põllumajandusettevõtete… 0

Noorte põllumajandustootjate…

Kiviaia taastamise toetus

Põllu- ja metsamajanduse taristu…
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44968423
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Investeeringud…
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Nõuandeteenuste toetamine
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Teadmussiire ja teavitus

Eelarve võrreldes eelmise perioodiga

MAK 2014-2020: olulisemad muudatused
võrreldes eelmise perioodiga (2)
• Senisest enam tähelepanu pööratakse ühistegevusele ja
erinevatele koostöövormidele
• Lisandub mitmeid uusi spetsiifilisi keskkonnatoetusi, lisaks
laiendatakse mitmete jätkuvate keskkonnatoetuste ulatust
• Senisest enam pööratakse erinevate meetmete raames
tähelepanu keskkonnale ja ressursisäästule
• Kohalikku arengut puudutavad otsused jäetakse kohalikule
tasandile

MAK 2014-2020 toetuste ajakava 2015
Meetmed

2015
jaanuar

veebruar

märts

aprill

mai

juuni

juuli

LEADER kohalikuks arenguks

oktoober

TV

TV

Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine

TV
TV

TV

Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja
turustamiseks

TV

Tootjarühmade loomine

TV

Tootjarühmade tunnustamine

TV

TV
TV

Teadmussiire ja teave (üleriigilised ja maakondlikud infopäevad)
TV
Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks
maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas
TV
Kvaliteedikavades osalemine

TV
TV

Koostöö (lühike tarneahel)
Koostöö (Innovatsiooni klastrid)

TV
TV

Kvaliteedikavade raames toodetud toodete edendamine
TV
Metsa majandusliku ja ökoloogilise elujõulisuse parandamine
TV
Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid

TV

Kiviaia taastamine ja rajamine
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus

TV

Piirkondlik mullakaitse toetus

TV

Keskkonnasõbraliku aianduse puuvilja- ja marjakasvatuse toetus

detsember

TV

Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse
parandamiseks

Koostöö (teadus- ja arendustegevus)

november

TV

Nõustajate koolitamine

Teadmussiire ja teave (pikaajalised programmid)

september

TV

Nõuandeteenuste toetamine

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine

august

TV

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus

TV

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus

TV

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus

TV

Mahepõllumajandusliku tootmise toetus

TV

Loomade heaolu toetus

TV

Natura 2000 toetus põllumajandusmaale

TV

Natura 2000 toetus erametsamaale

TV

Teadmussiire ja teavitus
• Eesmärk on põllumajandus-, toidu- ja metsandussektori ettevõtjate ning
nende töötajate arendamine ja uute teadmiste leviku soodustamisega aidata
kaasa biomajanduse arengule ja kohanemisele uute väljakutsetega
ressursside säästlikuks kasutamiseks
• Toetuse lõppkasusaajateks on põllumajanduses, toiduainetööstuses ja
metsandussektoris hõivatud isikud. Taotleja võib olla koolitusasutus,
teadus- ja arendusasutus, avalik-õiguslik ülikool, kutseõppeasutus või
Põllumajandusministeeriumi hallatav riigiasutus
• Toetatavad tegevused – koolitustegevused, teavitustegevused, ettevõtete
külastus ja õpiringide kokkusaamised, esitlustegevuste korraldamine,
pikaajalised programmid
• Maksimaalne toetusmäär kuni 100%. Maksimaalsed toetussummad tegevuse
põhised. Kasutatakse lihtsustatud kulumeetodeid

Nõuandeteenuste toetamine
• Eesmärk on aidata põllumajandusega tegelevatel isikutel kvaliteetse
nõuandeteenuse kasutamisega kaasa nende majapidamiste või ettevõtete
jätkusuutlikule majandamisele või tulemuslikkuse tõhustamisele
• Lõppkasusaajaks on põllumajandusega tegelevad isikud, nõustajad.
Nõuandetoetust võib taotleda juriidiline isik, nõustajate toetuse taotleja on
avalik-õiguslik ülikool, kutseõppeasutus või nõuandeteenuse osutaja
• Toetatakse individuaalse nõuandeteenuse kasutamise võimaldamist,
nõustajate koolitamist
• 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

Kvaliteedikavades osalemine ja
kvaliteedikavade raames toodetud toodete
edendamine
• Eesmärk on põllumajandustootjate jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime
suurendamine
• Sihtgrupp on kvaliteedikavades osalevad põllumajandustootjad ja osalevaid
tootjaid koondavad tulundusühistud, mittetulundusühingud ja seltsingud
• Toetatakse Ühenduse kvaliteedikavades ja siseriiklikult tunnustatud
kvaliteedikavades osalemist (kuni 5 aastat) ja nende raames toodetud
toodete teavitamis- ja müügiedendustegevusi
• Müügiedendustegevust toetatakse kuni 70% ulatuses tegevuse
maksumusest. Kavas osalemisest tulenevaid püsikulusid toetatakse kuni
3000 eurot ettevõtja kohta aastas

Koostöö
• Eesmärk on põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise ning
erametsanduse jätkusuutlikkuse suurendamine ning innovatsiooni
kiirendamine nimetatud sektorites
• Sihtgrupp – ettevõtjad (põllumajandustootjad, toidutöötlejad ja
metsandusettevõtjad), ettevõtjate vaheline koostöö, innovatsiooni klastrid
• Toetatakse teadus- ja arendustegevust, lühikese tarneahela ja
otseturustusega seotud tegevusi ning innovatsiooni klastreid
• Toetussumma teadus- ja arendustegevuse puhul on kuni 350 000 eurot,
lühikese tarneahela ja otseturustuse puhul kuni 200 000 eurot, innovatsiooni
klastrite puhul 1 500 000 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 – ettevalmistav toetus, strateegiate rakendamine,
piirkonna elavdamine, kohaliku tegevusgrupi kui organisatsiooni toimimine

•

Maksimaalsed toetuse määrad jooksvatele kuludele kuni 100%,
mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja omavalitsusüksustele kuni 90%,
seltsingutele kuni 100% ja ettevõtjatele kuni 60%. Infrastruktuuri
investeeringutele on toetuse määr kuni 60% (interneti juurdepääsuühendused
90%). Maksimaalne toetussumma investeeringutele on kuni 200 000 eurot

Finantsinstrumendid
•

Turutõrge – alustavad ja väikeettevõtted, väike- ja pikaajalised
laenud

•

Võimalikud instrumendid:

•



Tagatis



Kasvulaen



Pikaajaline investeerimislaen

Valdkonnad:


Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks



Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks



Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas

Aitäh!
Marko Gorban
Marko.gorban@agri.ee

