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M 2.3 Toetus nõustajate koolituseks
Meetme 2 „Nõustamisteenused, põllumajandusettevõtte juhtimisja asendusteenused“ tegevuse liik 2.3 „Toetus nõustajate
koolituseks“:
- lisatakse alategevus „Nõustajate järelkasvu arendamine“;
Toetatakse:

- vastava koolitusprogrammi väljatöötamine ja läbiviimine
(töötasud, sh nii juhendajate töötasud kui baassissetulek
programmis osalejatele, reisikulud, koolitusmaterjalide kulud,
koolituste läbiviimise kohaga seotud kulud).
- tegevuse liigi indikatiivset eelarvet suurendatakse 400 000 EURlt 1 000 000 EUR-le;
- alategevuse toetusesaaja leitakse riigihanke tulemusel.

M 4.2 Investeeringud põllumajandustoodete
töötlemiseks ja turustamiseks
Meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse“ tegevuse liik 4.2
„Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks“:
- toetusesaajate hulka lisatakse jahipiirkonna kasutusõigusega isikud,
kes on kantud toidu- ja söödaregistrisse kütitud ulukite
esmakäitlejana;
- kütitud ulukite esmakäitlejatele kehtestatakse toetuse
maksimaalseks määraks 70% ja toetuse maksimaalseks suuruseks
20 000 EUR taotluse kohta;
- kütitud ulukite esmakäitlejate taotluste hindamisel on eelistatud
investeeringud, mis teenindavad suuremat jahimaad, suurema
suurulukite küttimismahu kohustusega jahipiirkondi ning kõrgema
bioohutusriskiga jahipiirkondi, samuti investeeringuid, mis on
suunatud riigi territooriumi ulukite esmakäitlemiskohtadega
ühtlasemasse kaetusse ning kõrgema omafinantseeringuga
investeeringud.

M 5 Loodusõnnetustes ja katastroofides kahjustunud
põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamine ning
asjakohaste ennetusmeetmete kasutuselevõtmine
- toetatavate tegevuste hulka lisatakse ebasoodsate
ilmastikutingimuste tõttu kahjustunud üle 1-aastaste
rohumaade taastamine;
- tegemist on hektaripõhise toetusmaksega, tõenäoliselt toimub
taotlemine maikuus koos teiste pindalatoetustega;
- toetusskeemi indikatiivne eelarve on 6 500 000 EUR, meetme
eelarve suurendamise allikaks on M4.1 Investeeringud
põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks.

M 10 Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede
Meetme 10 „Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede“
tegevuse liik 10.1.6 „Ohustatud tõugu looma pidamise toetus“:
- lisatakse säte, mille kohaselt antakse toetust ka nende eesti
raskeveotõugu hobuste pidamise eest kes on saadud
eriprogrammi raames ja registreeritud tõuraamatu lisaosas A.

M 10 Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede
Meetme 10 „Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede“
tegevuse liik 10.1.7 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus“:
- lisatakse säte, mille kohaselt ei loeta kohustuse vähenemiseks,
kui toetusõiguslik ala on poolloodusliku koosluse merepoolses
osas vähenenud toetusesaajast sõltumatutel asjaoludel;
- lisatakse säte, mille kohaselt on puisniidul lubatud loomi
karjatada ka vahetult pärast taastamistööde lõppu
niidutaimestiku taastumise eesmärgil;

- lisatakse toetuse ühikumäär puisniidu taastamisjärgse
karjatamise tegevuse kohta, milleks on 250 EUR/ha/aastas.

M 14 Loomade heaolu (1)
- lisatakse uus toetusskeem suuremal pinnal peetavatele sigadele:

Toetatavad nõuded:
- sigade pidamise ruumi või ehitisse on paigaldatud kaamerad, mis
edastavad pildi vastutava isiku mobiiltelefonile;
- sigade pidamise ruumi või ehitisse on paigaldatud alarmsüsteem, mis
elektrikatkestuse või ventilatsioonisüsteemi rikke korral edastab
automaatse teate vastutava isiku mobiiltelefonile;
- taotleja koostab tegutsemisjuhise, mis sisaldab loomakasvatushoones
elektrikatkestuse või muu rikke korral kasutatavaid abinõusid ning andmeid
varugeneraatori või täiendava elektriliini olemasolu kohta;
- sea kohta on rühmasulgudes 10% suurem pidamispind võrreldes
baasnõudega;
- alla 7-päevaste sigade kastreerimisel peab kasutama lokaalanesteesiat ja
analgeesiat või üldanesteesiat koos analgeesiaga ja selle kohta on
veterinaararsti kirjalik kinnitus.

M 14 Loomade heaolu (2)
- lisatakse säte, et juhul kui taotletakse allapanul peetavate sigade
toetust, ei ole võimalik taotleda suuremal pinnal peetavate sigade
toetust;
- lisatakse suuremal pinnal peetavate sigade toetuse ühikumäärad:
- sea kohta 12 EUR/aastas (ühikumäär LÜ kohta on 40
EUR/aastas);
- kompenseeritakse 10% liha müügihinnast saamata jäänud tulu;
- nõuded ja toetuse ühikumäära arvestus veel täpsustuvad.

Ptk 10.3 – Rahastamiskava meetmete kaupa (1)
- alapeatükis 10.3.9 vähendatakse M10 „Põllumajanduse keskkonnaja kliimameede“ eelarvet EAFRD osas 6 000 000 EUR võrra (koos EE
osalusega 8 000 000 EUR võrra). Vähendamine toimub tegevuse liigi
M10.1.1 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetus“ jaoks ette nähtud
vahendite arvelt, mille indikatiivne kogueelarve väheneb selle
tulemusel 168 319 667 EUR-lt 160 319 667 EUR-ni;
- alapeatükis 10.3.10 suurendatakse M11 „Mahepõllumajandus“
eelarvet EAFRD osas 6 000 000 EUR võrra (koos EE osalusega 8 000
000 EUR võrra). Meetme kogueelarve suureneb selle tulemusel 87
220 000 EUR-lt 95 220 000 EUR-le.

Ptk 10.3 – Rahastamiskava meetmete kaupa (2)
- muudetakse rahastamisvahendi jaotust meetmete ja sihtvaldkondade
vahel järgmiselt:
Meede

Sihtvaldkond

M 4.1

2A

16 992 000

+4 105 691

21 097 691

4 407 853

M 4.2

3A

7 456 000

-1 716 410

5 739 590

0

M 4.2

6A

2 016000

+1 984 550

4 000 550

1 984 550

M 6.4

5C

2 988 000

-1 598 000

1 390 000

0

M 6.4

6A

10 008 000

-2 775 831

7 232 169

3 152 960

Kokku

Praegu

39 460 000

Muudatus

Pärast
muudatust

39 460 000

Kasutada
olevad
vahendid

Tänan tähelepanu eest!

