Põllumajandustootjate materiaalsed ja immateriaalsed investeeringud
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Sekkumisliik1

Investeeringud (artikkel 68)

Territoriaalne kohaldumisala2

Riiklik

Asjaomased erieesmärgid ning EE 1- toetada põllumajandustootjate elujõulisust
kui vajalik, sektoripõhised tagavat sissetulekut ja vastupanuvõimet kogu EL-is, et
eesmärgid3
tagada toiduga kindlustatus
EE 2suurendada konkurentsivõimet ja turule
orienteeritust,
pöörates
erilist
tähelepanu
teadusuuringutele, tehnoloogiale ja digiüleminekule
EE 4- panustada kliimamuutuste leevendamisse ja
nendega kohanemisse ning säästvasse energiasse;
EE 5- edendada säästvat arengut ja selliste
loodusvarade tõhusat majandamist nagu vesi, muld ja
õhk;
EE 6- panustada elurikkuse kaitsesse, edendada
ökosüsteemi teenuseid ning säilitada elupaiku ja
maastikke.
Tulemusindikaator(-id)
R.3. Põllumajanduse digiteerimine: ÜPP kaudu
täppispõllumajanduse tehnoloogiale antavast
toetusest kasu saavate põllumajandustootjate osakaal;
R.9.
Põllumajandusettevõtete
kaasajastamine:
ümberkorraldamiseks
ja
kaasajastamiseks,
sh
ressursitõhususe
suurendamiseks
antavat
investeeringutoetust saavate põllumajandustootjate
osakaal;
R.15.
Roheline
energia
põllumajandusja
metsandussektoris: investeeringud taastuvenergia, sh
biopõhise energia tootmisvõimsusesse;
R.16. Energiatõhususe suurendamine: energiasääst
põllumajanduses;
R.23.
Keskkonna-/kliimaalane
tulemuslikkus
investeeringute kaudu: keskkonnahoiu või kliimaga
seotud investeeringutega seotud toetust saavate
põllumajandustootjate osakaal.
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Art. 99(a)
Art. 99(b)
3
Art 99(c); art. 42; art.48; art. 52(2); art.60(3)
2

Toetuskõlblikud taotlejad4

R.38. Loomade heaolu parandamine: loomade heaolu
parandamise toetatud
meetmetega hõlmatud
loomühikute osakaal
Põllumajandustootjad
(täpsemad
tingimused
väljatöötamisel) ja neid ühendavad põllumajanduses
tegutsevad tulundusühistud

Sekkumiste olemuse/nõuete kirjeldus, mis tagab efektiivse panuse erieesmärgi saavutamisse.5
Sekkumise eesmärk on läbi materiaalsete või immateriaalsete investeeringute soodustada
põllumajandustootmises ressursitõhusust, vältida jäätmete ja heitmete teket ning vähendada
tootmisest tulenevat keskkonnamõju.
Kliimamuutuste leevendamise ja kliimamuutustega kohanemisega seotud investeeringud:





eelkõige põllumajandusettevõtte omatarbeks ja põllumajandustootmise eesmärgil
keskkonnasõbralike bioenergialahenduste rajamine;
täppisväetamise sensorsüsteemide ostmine;
keskkonnasäästlike jahutusseadmete soetamine või jahutusseadmete
väljavahetamine keskkonnasäästlikumate vastu;
loomakasvatushoonetele kliimaseadmete soetamine.

Vee- ja õhukvaliteedi parandamisega ning muldade kaitsega seotud investeeringud:





sõnniku- ja silohoidlate ehitamine;
investeeringud sõnniku sisestuslaotuse seadmetesse;
väljas peetavatele kariloomadele alaliste söötmis- ja jootmiskohtade väljaehitamine
välialadel;
ammoniaaki püüdvate filtrite ostmine.

Investeeringud elurikkuse kaitseks





investeeringud uutesse keskkonnahoidlikesse taimekaitsetehnoloogiatesse nagu
taimekaitsevahendite triivi ja kasutuskogust minimeerivad ning pritsimise ülekatet
vältivad taimekaitseseadmed;
mehhaaniliste umbrohutõrjeseadmed ostmine;
taimekasvatuses lokaalsed sensorsüsteemid.

Karjatamist soodustavad investeeringud:




4
5

varjualuste ja maastikuelemendina puudesalude rajamine, mis kaitsevad loomi neile
mittesobivate ilmastikutingimuste eest;
karjamaade jootmissüsteemid;
kogumis- ja karjaaiad.

Art. 99(d)
Art. 99(c)

Parema bioturvalisusega seotud investeeringud:








loomakasvatushoone/ rajatise või loomade pidamiseks piiritletud ala tarastamine;
loomakasvatushoonet ümbritsevale territooriumile sisenemiseks pääsla rajamine
(statsionaarsed desomatid, väravasüsteemid inimestele, veokitele jne);
riietusruumide rajamine loomakasvatushoones;
loomakasvatushoone ruumide, veokite ja haagiste pesemise ja desinfitseerimise
seadmete soetamine;
korjuste hoiustamiseks enne kahjutustamisele viimist mõeldud ala rajamine
loomakasvatushoonet ümbritsevast tarastatud territooriumist väljaspool (tarastus,
konteineri aluse platsi asfalteerimine, betoneerimine või muul viisil lekkeindlaks
muutmine, konteineri soetamine);
pesu ja-desorajatiste rajamine loomakasvatushoonet teenindavate veokite ja haagiste
pesemiseks ja desinfitseerimiseks.

Toetuse määr: Toetuse määr on XX% abikõlblikest kuludest.
Sekkumise vorm: Sekkumist rakendatakse nii tagastatava kui tagastamatu abina.
Tagastatava abi puhul on toetatavateks tegevusteks investeeringud masinatesse ja
seadmetesse, ehitiste ehitamisse, turustusstruktuuridesse, uuenduslike toodete ja
kõrvaltoodete, tootmisprotsesside ja tehnoloogiate väljaarendamisse, samuti muudesse
investeeringutesse lisandväärtuse andmiseks kõigis tootmisahela etappides ning tootmise
digitaliseerimiseks. Toetatavaks tegevuseks on ka investeeringualuse maa, põllumajandusmaa
ja -loomade ostmine.
Rahastamisvahendist antakse toetust VKE-le, kes vastab järgmisetele miinimumnõuetele:
1. on majanduslikult jätkusuutlik;
2. ettevõtja esitatud äriplaanist peab nähtuma, et laenu või tagatud laenu abil elluviidava
projekti tagajärjel paraneb tema tulemuslikkus.
Tagastatava abi korral loetakse toetuseks brutotoetusekvivalendi summat lõppkasusaaja
kohta.
Toetusmäärad/toetuse ühikumäärad/arvutusmeetodid (kaasa arvatud diferentseerimine
territooriumide rühmade kaupa, kui kohaldatav) ning vajadusel lühike selgitus, miks just need
on sobilikud sihttasemete saavutamiseks, arvestades baastaset6
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Art. 99(f)

