Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks
Miks toetust antakse?
Toetuse eesmärk on põllumajandusettevõtjate
tulemuslikkuse
parandamine
ja
keskkonnahoidliku
põllumajandustootmise
arendamine.

Mida meetme raames toetatakse?
Toetatakse järgmisi tegevusi:
• Põllumajanduslike tootmishoonete ja
rajatiste ehitamine ning hoonetesse ja
rajatistesse
paigaldatavate
statsionaarsete seadmete ja muu
vajaliku
sisseseade
ostmine
ja
paigaldamine;
• Viljapuuaedade
ja
marjaistandike
rajamiseks ning laiendamiseks vajaliku
paljundusmaterjali soetamine, istandike
ja puukoolide piirdeaedade ning
konstruktsioonide
ostmine
ja
paigaldamine;
• Mesindus- ja seenekasvatusinventari ja seadmete ostmine ja paigaldamine;
• Biomassist
bioenergia tootmiseks
vajalike hoonete ja rajatiste ehitamine
ning hoonetesse ja rajatistesse või
nende juurde kuuluvate statsionaarsete
seadmete ja muu vajaliku sisseseade
ostmine ja paigaldamine;
• Põllumajandusmasina ümberehitamine
biogaasi või biokütuse tarbimisele;
• Mobiilsete masinate ja seadmete
soetamine (väiketootjad, aiandussektor
ja tulundusühistud);
• Toetatav on kasutatud masinate ja
seadmete ostmine (mahetootjatel).

Keda toetatakse?
Toetust antakse põllumajandustootjale:
• kes on põllumajandusliku tootmisega
tegelenud vähemalt 2 majandusaastat;
• kelle
põllumajanduslik
müügitulu
taotlemisele eelneval majandusaastal

•

on üle 14 000 euro ja taotlemisele
eelneval teisel majandusaastal üle 1200
euro;
kelle põllumajanduslik müügitulu ületab
mõlemal taotlemisele vahetult eelnenud
aastal
üle
50%
kogu
põllumajandustootja müügitulust.

Toetust antakse tootjarühmadele:
• kes tegutsevad tulundusühistu vormis;
• kellel on vähemalt 5 liiget, kelle
põllumajanduslik
müügitulu
on
vähemalt 2400 eurot ja ületab 50%
müügitulust;
• kelle liikmete müügitulu kokku on üle
14 000 euro;

Kuidas taotlusi hinnatakse?
Toetuse taotlused jagatakse hindamisel
müügitulu
alusel
nelja
valdkonda
(piimatootmine,
loomakasvatus,
teraviljakasvatus, muu põllumajandus).
Taotluste hindamisel eelistatakse (kõik
valdkonnad):
• taotlejaid, kes ei ole varem MAK 20072013 raames investeeringutoetust
saanud;
• taotlejaid, kellel on põllumajandusliku
keskkonnatoetuse või loomade heaolu
toetuse kohustus;
• mahepõllumajandustootjaid;
• investeeringuid saartel;
• investeeringuid sõnnikuhoidlatesse;
• investeeringuid bioenergia tootmisesse;
• pikaajalisi investeeringuid;
• ergutava mõjuga investeeringuid;
• taotlejaid,
kes
on
valdavalt
põllumajandusele spetsialiseerunud;
• tootjarühmasid;
• võrdsete hindepunktide korral väiksema
müügituluga tootjaid.

Valdkonnaspetsiifilised eelistused:
• investeeringud kuivatitesse (teravili);
• investeeringud
söötmisja
jootmisplatsidesse (loomakasvatus);
• investeeringud valdkondadesse, kus
isevarustatuse
tase
on
madal
(loomakasvatus, muu põllumajandus).

Kui palju toetust antakse?
Maksimaalne toetussumma taotleja kohta
perioodi jooksul on 500 000 eurot, kui
investeering on seotud hoonete ja rajatistega või
100 000 eurot, kui investeering on seotud
istandike, mesindus- ja seenekasvatusinventari,
põllumajandusmasina biokütuse tarbimisele
ümberehitamise, mobiilsete masinate ja
seadmete soetamisega.
Maksimaalne toetuse määr on 40% (traktoritele
30%), noortalunike ja tulundusühistute puhul
suurendatakse toetusmäära 5 protsendi võrra.

Kui suur on meetme eelarve?
146 miljonit eurot, sh esimeses taotlusvoorus 27
miljonit eurot.

Millal toimub esimene taotlusvoor?
27. veebruar–12. märts.

Kuhu tuleb taotlus esitada?
Taotlusi võtab vastu ja menetleb PRIA.
Juhised taotlemiseks, sh taotluse vorm
avaldatakse PRIA veebilehel (www.pria.ee).
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