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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.
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
vähemalt 1 ammlehma.

Vastavus WTO Põllumajandusleppele
Sekkumine kuulub põllumajandusleppe artikli 6 punkt 4 (a) (i) alla.
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kasvatama

Sekkumiste olemuse/nõuete kirjeldus, mis tagab efektiivse panuse erieesmärgi
saavutamisse5.
Toetuse eesmärk on raskustes oleva sektori toetamine, tagades neile piisava sissetuleku ja
säilitades nende tootmistaset.
2019. aastal oli Eestis 4354 ammlehma. 2011. aastal oli ammlehmi aga 53% rohkem, ehk 9077
ammlehma. Ammlehmade arv on langustrendis ning samuti on vähenenud ka pidajate arv.
2019. aastal oli ammlehma pidajaid 867, kuid 2011. aastal oli neid 439 pidaja võrra rohkem
ehk kokku 1306 pidajat.
/sektori raskustes olemise kirjeldus ning ülevaade lisatakse hiljem/
Toetuse potentsiaalsete saajate hulka on kaasatud kõik lihaveiste kasvatamisega tegelevad
isikud ning toetuse maksmise aluseks on nende poolt kasvatatavate ammlehmade arv, kuid
mitte rohkem kui [25] looma vastavalt põllumajandusloomade registri andmetele.
Toetuse eelarve on piiratud ning toetuse maksmine vaid kuni [25] loomani on vajalik, et
proportsionaalselt oleks võimalik toetada väikeseid karju enam ning välistada võimalikku
ületoetamist.
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.
Toetust makstakse taotleja ammlehmade keskmise arvu alusel. Taotleja peab kasvatama
vähemalt 1 ammlehma. Põllumajandusloomade registri andmetele tuginedes leitakse taotleja
kesmine loomade arv 01.03 – 01.09 vahelisel ajaperioodil (taotlemise aastal) karjas olnud
ammlehmade arvu järgi. Toetust ei maksta rohkem, kui [25] looma eest.
Toetust makstakse ammlehmade ning lehmmullikate arvu järgi. Lehmmullikas peab olema
vähemalt 8 kuu vanune.
Ammlehm ja vähemalt kaheksa kuu vanune lehmmullikas, peab olema lihatõugu (hereford
(Hf), limusiin (Li), aberdiin-angus (Ab), šarolee (Ch), šoti mägiveis (Hc), piemont (Pi), hele tõug
(Ba), simmental (Si), belgia sinine (Bb), dexter (De), galloway (Ga), aubrac (Au), saksa šorthorn
(SH) või salers (SA)). Ammlehm ja lehmmullikas loetakse lihatõugu kuuluvaks, kui tal on
asjaomase tõu tunnused või ta on lihatõuga ristamisel saadud loom, kes kuulub lihatootmiseks
peetavate loomadega samasse karja.
Toetust ei maksta, kui väljamakstava summa suurus jääb alla 100€.
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
Toetust makstakse ühtse ühikumäärana.

(eelarve, vajadused, ühikumäärad, selgitav teks tuleb hiljem vastavalt eelarvekokkulepetele)
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