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Kontrolliraamistik liikmesriigi
tasandil

ÜPP eesmärgid 2021–2027
ÜLDEESMÄRGID
1. Toetada arukat, vastupidavat ja mitmekesist põllumajandussektorit, mis tagab toiduga kindlustatuse
2. Edendada keskkonnahoidu ja kliimameetmeid ning panustada ELi keskkonna- ja kliimaeesmärkidesse
3. Parandada maapiirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda
ERIEESMÄRGID
1. Toetada tootja elujõulisust
tagavat sissetulekut ja
vastupanuvõimet kogu ELis, et
tagada toiduga kindlustatus
2. Suurendada konkurentsivõimet
ja turule orienteeritust, pöörates
erilist tähelepanu
teadusuuringutele, tehnoloogiale
ja digiüleminekule
3. Parandada
põllumajandustootjate positsiooni
väärtusahelas

ERIEESMÄRGID
4. Panustada kliimamuutuste
leevendamisse ja nendega
kohanemisse ning säästvasse
energiasse
5. Edendada säästvat arengut ja
selliste loodusvarade tõhusat
majandamist nagu vesi, muld ja
õhk
6. Panustada elurikkuse
kaitsesse, edendada
ökosüsteemi teenuseid ning
säilitada elupaiku ja maastikke

ERIEESMÄRGID
7. Olla atraktiivne noorte
põllumajandustootjate jaoks ja
soodustada ettevõtluse arengut
maapiirkondades
8. Edendada maapiirkondades
tööhõivet, majanduskasvu, soolist
võrdsust, sotsiaalset kaasatust ja
kohalikku arengut, sh biomajandust ja
säästvat metsamajandust
9. Parandada ELi põllumajanduse
reageerimist ühiskonna nõudlusele
toidu ja tervise osas, sh säästval moel
toodetud ohutu ja toitev toit, toidu
raiskamine, loomade heaolu

SEKTORIÜLENE EESMÄRK
Sektori kaasajastamise põllumajanduses ning maapiirkondades teadmiste edendamise ja jagamise,
innovatsiooni ja digiülemineku abil ning ergutades nende kasutuselevõttu

ÜPP strateegiakava peatükid
1.

Strateegiline avaldus

2.

Vajaduste hindamine ja sekkumisstrateegia

3.

Strateegia terviklikkus

4.

Sekkumiste ühised elemendid

5.

Sekkumiste kirjeldus

6.

Sihtväärtus- ja rahastamiskavad

7.

Juhtimis- ja koordinatsioonisüsteemid

8.

Ajakohastamine ja lihtsustamine

Lisad: 1) eelhindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine; 2) SWOTanalüüs erieesmärkide kaupa; 3) partneritega konsulteerimine; 4) (vajadusel)
täiendav riiklik rahastamine.

Sekkumisliigid ÜPP strateegiakava määruses
Otsetoetuste vormis rakendatavad
sekkumisliigid (EAGF)
Tootmiskohustusega sidumata
otsetoetused:
- põhiline sissetulekutoetus
jätkusuutlikkuseks;
- täiendav ümberjaotav
sissetulekutoetus jätkusuutlikkuseks;
- täiendav sissetulekutoetus noortele
põllumajandustootjatele;
- kliima- ja keskkonnakavad (nn
ökokavad).

Sektoripõhised
sekkumisliigid (EAGF)
Tootjaorganisatsioonide
rakenduskavad:

Maaelu arengu sekkumisliigid
(EAFRD)
- keskkonna-, kliima- ja muud
majandamiskohustused;
- looduslikud ja muud
- investeeringud;
pindalapõhised piirangud;
- teadustegevus ja
- teatavatest kohustuslikest
katsetootmine;
nõuetest tulenevad piirkondlikud
- mahepõllumajandus;
ebasoodsad tegurid;
- integreerutud tootmine; - investeeringud;
- kvaliteedikavade
- noorte põllumajandustootjate
rakendamine;
tegevuse alustamine ja
- müügiedendus ja
põllumajandusettevõtluse
Tootmiskohustusega seotud otsetoetused: teavitustegevus;
stardiabi;
- tootmiskohustusega seotud
- nõuandeteenused ja
- riskijuhtimismeetmed;
sissetulekutoetus;
tehniline abi;
- koostöö;
- puuvilla eritoetus.
- koolitus ja parimate
- teadmiste vahetamine ja teave.
tavade vahetamine;
(Alt: kindlasummaline toetus väikestele
- ühisfondide loomine;
põllumajandustootjatele)
jpm.

Tänan tähelepanu eest!

