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EESMÄRK
Sekkumisliik: koostöö
Erieesmärk 2: suurendada konkurentsivõimet ja turule
orienteeritust, pöörates erilist tähelepanu teadusuuringutele,
tehnoloogiale ja digiüleminekule
SEKKUMISE EESMÄRK
 toetada põllumajandustoodete ja toiduainete turustamisele
ning nende tarbijatele tutvustamisele suunatud tegevusi
 toetada tegevusi, mis aitavad kaasa põllumajandustootjate
ning toiduainetööstuste sisenemisele uutele ekspordi
sihtturgudele.

TAOTLEJAD
MÜÜGIEDENDUSTEGEVUSED VÄLISTURGUDELE
 Mittetulundusühingud, kes on taotluse esitamise ajaks
tegutsenud vähemalt kolm viimast aastat toiduainetööstuse
või põllumajandustoodete tootmise valdkonnas ja kelle
põhikirjaline eesmärk on selle aja jooksul olnud nimetatud
valdkonna edendamine
 Tunnustatud tootjaorganisatsioonid ja nende liidud

TAOTLEJAD (2)
SISERIIKLIKUD TEGEVUSED
 Mittetulundusühingud või tulundusühistud, kes tegutsevad
toiduainetööstuse või põllumajandustoodete tootmise valdkonnas
ja kelle põhikirjaline eesmärk on nimetatud valdkondade
edendamine
 Tunnustatud tootjaorganisatsioonid ja nende liidud

ETTEPANEKUD
 MTÜ peaks olema tegutsenud toiduainetööstuse või
põllumajandustoodete tootmise valdkonnas minimaalselt 2 aastat

TOETATAVAD TEGEVUSED
MÜÜGIEDENDUSTEGEVUSED VÄLISTURGUDELE







välisriigis toimuval messil osalemise korraldamine
välisriigis turundusürituse korraldamine
välisriigis toimuva messi külastamine
välisturgu käsitleva turu-uuringu tegemine
projekti elluviimisega seotud haldamise ja projektijuhtimise kulud

ETTEPANEKUD
 virtuaalsed messid ja B2B üritused peaksid olema toetatavad
 müügikonsultandi või ekspordijuhi teenuse kasutamise toetamine
 tarkvaralahenduste, litsentside ja patentide kasutusõiguste ostmine
 juriidiliste teenuste toetamine

TOETATAVAD TEGEVUSED
SISERIIKLIKUD TEGEVUSED
 turustamiseks vajalike seadmete ja sisustuse ostmine ning paigaldamine
 müügi- või laopinna rent või parendamine
 tarkvaralahenduse või selle litsentsi või kasutusõiguse ostmine
 teavitustegevused, sh. põllumajandustoodete ja nendest töödeldud
toodete tutvustamine
 Eestis toimuval messil osalemine või Eestis toimuva messi korraldamine
 turu-uuringu tegemine
 projekti elluviimisega seotud haldamise ja projektijuhtimise kulud

ETTEPANEK
 Müügi- või laopinna parendamise osas tuleks eelistada pikaajalise
tegevusega ettevõtteid, kel on vajadus laopinna suurendamiseks või
tingimuste parendamiseks

TOETUSE SUURUS
MÜÜGIEDENDUSTEGEVUSED VÄLISTURGUDELE
 Välisriigis toimuval messil osalemise korraldamiseks antakse toetust kuni
75 protsenti abikõlblike kulude maksumusest
 Toetust antakse kuni 70 protsenti:
1) Välisturgu käsitleva turu-uuringu abikõlbliku kulu maksumusest;
2) välisriigis turundusürituse korraldamise abikõlblike kulude
maksumusest
 Välisriigis toimuva messi külastamisel antakse toetust kuni 50 protsenti
abikõlblike kulude maksumusest
 Projektijuhtimise kulud - kuni 15% projekti elluviimiseks määratud toetuse
summast

ETTEPANEK
 Messi külastamisel võiks toetusmääraks olla kuni 40% abikõlblikest
kuludest

TOETUSE SUURUS
SISERIIKLIKUD TEGEVUSED


Toetuse maksimaalne suurus on 200 000 eurot ühe projekti kohta






Turustamiseks vajalike seadmete ja sisustuse ostmine ning paigaldamine - 40%
Müügi- või laopinna rent või parendamine - 40%
Tarkvaralahenduse või selle litsentsi või kasutusõiguse ostmine - 40%
Teavitustegevused, sh. põllumajandustoodete ja nendest töödeldud toodete
tutvustamine - 75%
Eestis toimuval messil osalemine või Eestis toimuva messi korraldamine - 75%
Projektijuhtimise kulud kuni 15% projekti elluviimiseks määratud toetuse summast.




ETTEPANEKUD
 Täpsustada mõistet „üks projekt“
 Suurendada katusorganisatsioonide puhul maksimaalset toetussummat 250 000
euroni aastas
 Projektijuhtimise kulud võiksid olla kuni 10% määratud toetuse summast

TEGEVUSTE AJALINE PIKKUS
Müügiedendustegevused välisturgudele: kuni 2 aastat

Siseriiklikud tegevused: kuni 3 aastat
Toetuse määramine

 Taotlustest
paremusjärjestuse
moodustamiseks
rakendatakse
hindamiskriteeriume
 Toetust antakse ainult lävendi ületanud taotluste paremusjärjestuse alusel

ETTEPANEK
 Tuleks täpsustada, kuidas arvestatakse toetuse maksimaalset suurust (kui
on nt 2 aasta vältel toimuv välismess, siis kas tuleb esitada kohe messi
kahekordne eelarve)

Aitäh!
kadi.raudsepp@agri.ee

