Põllumajandustootmisega seotud toetus
puu- ja köögiviljade ning marjakultuuride kasvatamiseks
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Sekkumisliik1

Põllumajanduslik otsetoetus

Territoriaalne kohaldumisala2

Riiklik

Asjaomased erieesmärgid ning Sekkumise eesmärgiks on panustada strateegikava EE 1
kui vajalik, sektoripõhised täitmisesse. Vastavalt SWOT analüüsile on toetustel
eesmärgid3
sektori sissetuleku stabiilsuse tagamisel oluline roll.
Otsetoetused
aitavad
sektori
sissetulekuid
tasakaalustada, seda nii ebasoodsa turuolukorra kui ka
ilmastikutingimuste perioodil. Tootmiskohustusega
seotud toetused aitavad ületada raskusi, parandades
konkurentsivõimet, jätkusuutlikkust või kvaliteeti.
Tulemusindikaator(-id)

R.8. Keskendumine raskustes olevate sektorite
põllumajandusettevõtetele:
põllumajandustootjate
osakaal, kes saavad kasu tootmiskohustusega seotud
toetustest, et
suurendada
konkurentsivõimet,
jätkusuutlikkust või tõsta kvaliteeti.

Toetuskõlblikud taotlejad3

Toetust saavad taotlejad, kes vastavad strateegiakava
määruse art 3, põllumajandustootja, ja art 4, tegelik
põllumajandustootja, mõistete tingimustele.
Toetuse saamiseks peavad taotlejad kasutama
vähemalt 1 ha põllumajandusmaad ning kasvatama
vähemalt 0,3 ha puu- ja köögivilju.

Vastavus WTO Põllumajandusleppele
Sekkumine kuulub põllumajandusleppe artikli 6 punkt 4 (a) (i) alla.
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Sekkumiste olemuse/nõuete kirjeldus, mis tagab efektiivse panuse erieesmärgi
saavutamisse5.
Toetuse eesmärk on raskustes oleva sektori toetamine, tagades neile piisava sissetuleku,
nende tootmistasemete säilimise ning toodangu kvaliteedi.
Eestis on aastatega aianduslike kultuuride kasvupind kahanenud ning tootjatel tuleb
konkureerida importkaubaga. Kodumaisete saaduste tootmise soodustamiseks on vajalik
toetada puu- ja köögiviljade ning marjade kasvatamist. Toetust saavad eeskätt
traditsioonilised puu- ja köögivilja ning marjakultuurid. Potentsiaalsete toetuse saajate hulka
on kaasatud kõik põllumajandusega tegelevad isikud ning toetuse maksmise aluseks on nende
poolt kasvatatavate puu- ja köögiviljade ning marjade kasvupind.
Aianduskultuuride kasvupind oli 2020. aastal 1986,49 ha. Võrreldes 2011. aastaga on see 21%
võrra kahanenud. Puu- ja marjakultuuridest on langenud lähiaastate võrdluses näiteks
ploomipuude ja vaarikate kasvupinnad. Köögiviljakultuuridest on kasvupind suurenenud
näiteks porgandil ja vähenenud kapsastel.
/sektori raskustes olemise kirjeldus ning ülevaade lisatakse hiljem/
Sekkumine panustab peamiselt erieesmärki 1 ehk „Toetada põllumajandustootja elujõulisust
tagavat sissetulekut ja vastupanuvõimet kogu liidus, et tagada toiduga kindlustatus“. Samuti
panustab erieesmärki 2 ehk „Suurendada konkurentsivõimet ja turule orienteeritust, pöörates
erilist tähelepanu teadusuuringutele, tehnoloogiale ja digiüleminekule“.
Sekkumise vormiks on põllumajanduslik otsetoetus, mida antakse tagastamatu abina.
Toetuskõlblikkuse tingimused7
Toetuse taotlejad peavad vastama ja täitma strateegiakava peatükis 4.1 „Mõisted ja
minimaalsed nõuded“ sätestatud tingimusi ning peatükis 4.2 sätestatud tingimuslikkuse
nõuded.
Taotleja peab kasutama vähemalt 1 ha põllumajandusmaad
põhisissetulekutoetuse saamise minimaalsetele tingimustele.
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Toetusõiguslikuks loetakse põllumajandusmaa, kus kasvatatakse vähemalt 0,3 ha puu- ja
köögivilju ning marju.
Toetusõiguslikeks kultuurideks on:


Köögiviljadest: porgand; punapeet; kaalikas; harilik sibul; harilik küüslauk; kurk; tomat;
valge peakapsas; lillkapsas; spargelkapsas; nuikapsas; lehtkapsas; rooskapsas.



Puuviljadest: õunapuu; pirnipuu; hapu kirsipuu; magus kirsipuu; ploomipuu;
kreegipuu; haraline ploomipuu ehk alõtša; astelpaju.



Marjakultuuridest: punane sõstar; valge sõstar; must sõstar; karusmari; vaarikas;
maasikas; viinapuu; söödav kuslapuu; mustikas; jõhvikas; aroonia.

Toetusmäärad/toetuse ühikumäärad/arvutusmeetodid (kaasa arvatud diferentseerimine
territooriumide rühmade kaupa, kui kohaldatav) ning vajadusel lühike selgitus, miks just need
on sobilikud sihttasemete saavutamiseks, arvestades baastaset8.
Ühikumäära diferentseeritakse kolmes grupis:
- puuviljad
- köögiviljad
- marjad.
(eelarve, vajadused, ühikumäärad, selgitav teks tuleb hiljem vastavalt eelarvekokkulepetele)
…

