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Ptk 8.1 – Enama kui ühe meetme suhtes
kohaldatavad üldtingimused
- maapiirkonna määratluse juurde lisatakse säte, mille
kohaselt määratletakse kuni käesoleva
programmiperioodi lõpuni maapiirkonnana seda
territooriumi, mis oli maapiirkonnaks arengukava
heakskiitmise hetkel (2015. a veebruar).

M 1.4 Pikaajalised programmid
Meetme 1 „Teadmussiire ja teavitus“ tegevuse liik 1.4
„Pikaajalised programmid“:

- tegevuse liigi raames rakendatavatele olemasolevatele
pikaajalistele programmidele (taimekasvatus,
mahepõllumajandus, toiduteave, ühistegevus,
loomakasvatus, aiandus, põllumajanduspoliitika) lisatakse
juurde uus, põllumajanduse suurandmete pikaajaline
programm [Sigmar Suu ettekanne].

M 2.1 Individuaalse nõustamisteenuse toetamine
Meetme 2 „Nõustamisteenused, põllumajandusettevõtte
juhtimis- ja asendusteenused“ tegevuse liik 2.1 „Individuaalse
nõustamisteenuse toetamine“:
- tegevuse liigi kirjeldust täiendatakse sättega, mille kohaselt
võib toetatava mentorlusteenuse lõppkasusaajaks
põhjendatud juhul olla ka põllumajandusettevõtja, kelle
aastane müügitulu on vähemalt 1200 € (varasemalt oli
nõustava aastase müügitulu vahemikuks 4000–100 000 €).

M 4.1 Investeeringud põllumajandusettevõtte
tulemuslikkuse parandamiseks (1)
Meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse“ tegevuse liik
4.1 „Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse
parandamiseks“:
- sihtgruppi (sh rahastamisvahendi kaudu toetuse andmisel)
täiendatakse loodava Tori hobumajanduskeskusega;
- maksimaalne toetuse määr hobumajanduskeskusele on 70%
(muidu üldjuhul 40%);

- maksimaalne toetussumma hobumajanduskeskusele on 2 450
000 € programmiperioodil (muidu üldjuhul 500 000 €);
- loomakasvatuse valdkonna eelistuskriteeriume täiendatakse
ohustatud tõugu loomade kasvatamise ja propageerimisega
ning piimatootmise valdkonna eelistuskriteeriume maatõugu
veise kasvatamise ja propageerimisega.

M 4.1 Investeeringud põllumajandusettevõtte
tulemuslikkuse parandamiseks (2)
Meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse“ tegevuse liik
4.1 „Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse
parandamiseks“:
- sihtgruppi täiendatakse eraõiguslike isikutega, kelle
tegevuseks on puuetega inimeste hoolekandeasutuste
tegevus ning kes kasutavad oma põhikirjaliste eesmärkide
elluviimiseks ka põllumajanduslikku tegevust;
- maksimaalne toetuse määr nimetatud eraõiguslikele isikutele
on 70% (muidu üldjuhul 40%);
- maksimaalne toetussumma nimetatud sihtgrupile on 500 000
€ programmiperioodil;
- kõigile tegevusvaldkondadele kohalduvaid eelistuskriteeriume
täiendatakse eelistusega nimetatud eraõiguslikele isikutele.

M 4.3 Põllu- ja metsamajanduse taristu
arendamine ja hoid
Meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse“ tegevuse liik
4.3 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid“:
- maksimaalsete toetussummade juures kaotatakse piirang,
mille kohaselt võib maksimaalne toetus maaparanduslikeks
tegevusteks ühe taotleja kohta olla 260 000 € aastas (alles
jääb piirang, et maksimaalne toetus ühe taotleja kohta kogu
programmiperioodi jooksul on 520 000 €).

M 6.1 Noorte põllumajandustootjate tegevuse
alustamine
Meetme 6 „Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng“
tegevuse liik 6.1 „Noorte põllumajandustootjate tegevuse
alustamine“:
- toetusesaajate kirjeldust täiendatakse sättega, mille kohaselt
võib toetust saada aktiivse põllumajandustootmisega alustav
füüsiline isik, kes on taotluse esitamise hetkel kuni 40 aasta
vanune (varasemalt alla 40 aasta vanune).

M 6.4 Investeeringud majandustegevuse
mitmekesistamiseks maapiirkonnas
mittepõllumajandusliku tegevuse suunas (1)
Meetme 6 „Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng“ tegevuse
liik 6.4 „Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks
maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“:
- sihtgruppi (sh rahastamisvahendi kaudu toetuse andmisel)
täiendatakse loodava Tori hobumajanduskeskusega;

- maksimaalne toetuse määr hobumajanduskeskusele on 50%
(muidu üldjuhul põllumajandustootjatele samuti 50%,
maapiirkonna teistele mikroettevõtjatele 40%);
- maksimaalne toetussumma hobumajanduskeskusele on 200 000
€ programmiperioodil (muidu üldjuhul 150 000 €).

M 6.4 Investeeringud majandustegevuse
mitmekesistamiseks maapiirkonnas
mittepõllumajandusliku tegevuse suunas (2)
Meetme 6 „Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng“
tegevuse liik 6.4 „Investeeringud majandustegevuse
mitmekesistamiseks maapiirkonnas
mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“:

- hindamiskriteeriumite määramise üldpõhimõtteid
täiendatakse kriteeriumiga, mille kohaselt eelistatakse
investeeringuid, mis avaldavad positiivset mõju
puuetega inimestele ja noorte ettevõtlusele.

M 9 Tootjarühmade ja -organisatsioonide
loomine
- rahastamiskõlblikkuse tingimusi täiendatakse sättega, mille
kohaselt võib toetust taotleda tootjarühm, kelle esmase
registreerimise kuupäev äriregistris ei ole varasem kui
1. jaanuar 2014.

M 10.1.1 Keskkonnasõbraliku majandamise toetus
Meetme 10 „Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede“ tegevuse
liik 10.1.1 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetus“:
- tegevuse liigi kirjeldust täiendatakse sättega, mille kohaselt on
põhitegevuse kohustust võimalik asendada ka piirkondliku
veekaitse toetuse (M 10.1.2) raames maa rohumaa all hoidmise
kohustusega;
- toetusesaajate ja rahastamiskõlblikkuse tingimuste kirjeldusi
täiendatakse sättega, mille kohaselt ei anta toetust täiendava
veekaitse tegevuse eest taotlejale, kes taotleb piirkondliku
veekaitse toetust maa talvise taimkatte all hoidmise eest ning
maa kohta, mille kohta taotletakse piirkondliku veekaitse toetust
maa rohumaa all hoidmise eest;
- mesilaste korjealade rajamise lisatoetuse ühikumäära tõstetakse
määralt 100 €/ha aastas määrale 193 €/ha aastas.

M 10.1.2 Piirkondlik veekaitse toetus (1)
Meetme 10 „Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede“ tegevuse
liik 10.1.2 „Piirkondlik veekaitse toetus“:
-

senine puhveralade rajamise alategevus asendatakse maa rohumaa all hoidmise
alategevusega ning täpsustatakse ka talvise taimkatte alategevuse toetuse saamise ja
baasnõudeid;

Toetatav nõue

Baasnõue

Taotleja peab hoidma vähemalt 60% põllumajandusliku
majapidamise KSMi toetusõiguslikust põllumaast
põllumajanduskultuurist koosneva talvise taimkatte all 1. novembrist
31. märtsini.

Taotleja peab hoidma vähemalt 30% keskkonnasõbraliku
majandamise toetuse maast kohustuseaasta 1.
novembrist kuni sellele järgneva kohustuseaasta 31.
märtsini põllumajanduskultuurist koosneva talvise
taimkatte all.
Kogu majapidamise põllumajandusmaal ja
põllumajanduslikus tegevuses tuleb järgida püsirohumaa
säilitamise kohustust.

Toetusõiguslik maa, mille kohta toetust taotletakse, tuleb hoida
kohustuseperioodi kestel rohukamara all, mis peab olema rajatud
hiljemalt esimese kohustuseaasta 15. juuniks. Taotleja võib
rohukamarat uuendada ainult otsekülvi ja pealekülvi teel. Maa
rohukamara kahjustamine maa ülekarjatamise tõttu on keelatud.
Sellise maa püsirohumaaks muutumise arvestus, mis enne
kohustuseperioodi algust ei olnud kasutuses püsirohumaana, jätkub
pärast kohustuseperioodi lõppu.
Taotleja osaleb veekaitse koolitusel.
Mahepõllumajandustoetuse kohustusega taotleja koostab igal
kohustusaastal väetusplaani.

Taotleja kannab andmed põllumajandusliku
majapidamise põllumajandusmaal tehtud tegevuste
kohta veeseaduse alusel peetavasse põlluraamatusse.

M 10.1.2 Piirkondlik veekaitse toetus (2)
Meetme 10 „Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede“
tegevuse liik 10.1.2 „Piirkondlik veekaitse toetus“:

- toetuse ühikumäära talvise taimkatte rajamise korral
tõstetakse määralt 5€/ha aastas määrale 7 €/ha aastas;
- toetuse ühikumäärad uue, maa rohumaa all hoidmise
alategevuse eest on 130 €/ha aastas, kui rohumaad
moodustavad taotleja põllumajandusmaast kuni 20%, ning
70 €/ha aastas ülejäänud taotlejate puhul;
- tegevuse liigi indikatiivne eelarve suureneb 5 000 000 eurolt
8 000 000 euroni (tegevuse liigi 10.1.1 arvelt);
- tegevuse liigi uus sihtala on 73 000 ha (seni 100 000 ha).

M 11 Mahepõllumajandus
Meetme 11 „Mahepõllumajandus“ tegevuse liigid 11.1
„Mahepõllumajandusele üleminek“ ja 11.2
„Mahepõllumajandusega jätkamine“:
- tegevuse liigi kirjeldust täiendatakse sättega, mille kohaselt
on vastavalt kas mahepõllumajandusele ülemineku või
mahepõllumajandusega jätkamise kohustust võimalik
asendada piirkondliku veekaitse toetuse raames maa
rohumaa all hoidmise kohustusega.

M 12.2 Natura 2000 toetus erametsamaale
Meetme 12 „Natura 2000 ja veepoliitika raamdirektiivi
kohased toetused“ tegevuse liik 12.2 „Natura 2000 toetus
erametsamaale“:
- toetusõigusliku ala hulka lisatakse väljaspool Natura 2000
ala paiknev, looduskaitseseaduse § 4 lõike 1 punktides 1 ja
4 nimetatud kaitstava loodusobjekti sihtkaitsevööndis asuv
erametsamaa;

- lisanduva toetusõigusliku ala suurus on kuni 5000 ha;
- toetuse ühikumäär lisanduval alal on 110 €/ha aastas (sama
kui Natura 2000 ala sihtkaitsevööndis).

M 14 Loomade heaolu
- meetme sihtgruppi laiendatakse lindude rühma osas ka
aretuskanadega (liha- ja munatõugu);
- kõigi loomarühmade kohta kehtestatakse täiendav
baasnõue: „Veterinaar- ja Toiduamet ei ole teinud
taotlejale ettekirjutust või tema suhtes ei ole jõustunud
süüdimõistev otsus süüteo toimepanemise eest
loomakaitseseaduses või selle alamaktides sätestatud
põllumajandusloomade pidamise nõuete rikkumise
kohta“.

Ptk 10.3 – Rahastamiskava
meetmete kaupa (1)
Natura 2000 erametsatoetuse laiendamisega seotud
muudatused:
- alapeatükis 10.3.11 suurendatakse M12 „Natura 2000 ja
veepoliitika raamdirektiivi kohased toetused“ eelarvet
EAFRD osas 924 000 € võrra (meetme kogueelarve
suureneb 1 232 000 € võrra);
- alapeatükis 10.3.7 vähendatakse M08 „Investeeringud
metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse“
eelarvet EAFRD osas 924 000 € võrra (meetme kogueelarve
väheneb 1 087 059 € võrra, summalt 10 000 000 €
summale 8 912 941 €).

Ptk 10.3 – Rahastamiskava meetmete kaupa (2)
Teadmussiirde pikaajaliste programmide ja innovatsiooniklastritega seotud
muudatused:
- alapeatükis 10.3.1 suurendatakse M01 „Teadmussiire ja teavitus“
eelarvet EAFRD osas 2 225 000 € võrra (meetme kogueelarve suureneb
2 500 000 € võrra);
- alapeatükis 10.3.13 suurendatakse M16 „Koostöö“ eelarvet EAFRD osas
1 280 000 € võrra (meetme kogueelarve suureneb 1 600 000 € võrra),
seoses põllumajanduskeskkonna ja mulla klastriga;
- alapeatükis 10.3.9 vähendatakse M10 „Põllumajanduse keskkonna- ja
kliimameede“ eelarvet EAFRD osas 3 505 000 € võrra (meetme
kogueelarve väheneb 4 673 333 € võrra, vahendid pärinevad tegevuse
liigilt 10.1.1 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetus“).
Eelmisel ja käesoleval slaidil kirjeldatud vahendite ümbertõstmiste
tulemusel väheneb arengukava avaliku sektori kogueelarve 428 392 € võrra
(EE rahastus).

Tänan tähelepanu eest!
Ove Põder
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