Loomataudide kontrolliprogrammide alase koostöö toetus
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Sekkumisliik1

Koostöö (artikkel 71)
Loomataudide kontrolliprogrammide väljatöötamine ja
rakendamine

Territoriaalne kohaldumisala2

Riiklik

Asjaomased erieesmärgid ning EE 2 - suurendada konkurentsivõimet ja turule
kui vajalik, sektoripõhised orienteeritust (eksport), pöörates erilist tähelepanu
eesmärgid3
teadusuuringutele, tehnoloogiale ja digiüleminekule
EE 9 - parandada EL-i põllumajanduse reageerimist
ühiskonna nõudlusele toidu ja tervise osas, sealhulgas
säästval moel toodetud ohutu ja toitev toit, toidu
raiskamine, loomade heaolu
Tulemusindikaator(-id)

R.10 Parem tarneahela korraldus: toetust saavates
tootjarühmades, tootjaorganisatsioonides, kohalikel
turgudel, lühikestes tarneahelates ja kvaliteedikavades
osalevate põllumajandustootjate osakaal
R.36
Antibiootikumide
kasutamise
piiramine:
antibiootikumide
kasutamist
piiravate
toetatud
meetmetega
(ennetamine/vähendamine)
seotud
loomühikute osakaal

Toetuskõlblikud taotlejad4

Loomakasvatusega
tegelevad
põllumajanduslikud
ettevõtjad ja neid ühendavad koostöö vormid

Sekkumiste olemuse/nõuete kirjeldus, mis tagab efektiivse panuse erieesmärgi
saavutamisse.5
Sekkumise eesmärk on motiveerida loomakasvatajaid koostööle. Sekkumine annab
võimaluse põllumajandustootjal vähendada ravimite kasutust, piirata taudide levikut, ning
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pikemaajalises perspektiivis tõsta läbi
konkurentsivõimet ning ekspordi vabadust.

karjatervise

näitajate

paranemise

tootmise

Sekkumine tuleneb vajadusest aidata kaasa majanduslikku mõju avaldavate loomataudide
tõrjeprogrammide loomisele, rakendamisele ning tootjate kvaliteedikavadega liitumisele.
Meetme abil on plaanis toetada loomakasvatusega tegelevate põllumajanduslike ettevõtjate
ühenduse algatatud tõrjeprogrammide välja töötamist vastavalt veterinaarseaduse § 55 lõikele
4 ja rakendamist loomakasvatusettevõtetes.
Taudide kontrollimise ja/või likvideerimise üle on põllumajandustootjatel suur huvi, sest see
võimaldab parandada nende üldist positsiooni – nende peetavad loomad on tervemad, väheneb
antibiootikumide kasutamine ning lisaks suurenevad võimalused loomadega kauplemiseks ja
ekspordiks.
Sekkumise vormiks on tagastamatu abi.
Sekkumise sihtgrupid
Liidu ja riiklikes kvaliteedikavades osalemise toetamisel on sihtgrupiks nendes osalevad
põllumajandustootjad.
Jälgida tuleb riigiabi reegleid.
Toetatav tegevus
1. Veterinaarseaduse § 6 lõikes 3 nimetatud loomataudi kontrolli- ja/või
likvideerimisprogrammi väljatöötamine loomakasvatusega tegelevate põllumajanduslike
ettevõtjate ühenduste poolt kuni selle esitamiseni Põllumajandus- ja Toiduametile
heakskiitmiseks.
2. Kontrollprogrammi rakendamine selles osalevate põllumajandusettevõtjate poolt.
Rakendamisega seotud kulud täpsustatakse määruse väljatöötamise käigus. Kasutatakse
lihtsustatud kulumeetodit (kus kuludokumente esitama ei pea).
Toetuskõlblikkuse tingimused6
Väljatöötamise toetuse taotlejale esitatavad tingimused:
Taotleja kasutab toetatavate loomade pidamiseks loomakasvatushoonet, mis on registreeritud
põllumajandusloomade registris.
Loomad peavad olema nõuetekohaselt registreeritud ja identifitseeritud.
Programmi väljatöötamisse ja rakendamisse kaasatakse veterinaararst.
Loomataudi kontrolli- ja/või likvideerimisprogrammi on heaks kiitnud Põllumajandus- ja
Toiduamet.
Toetuse taotlejal peavad olema täidetud õigusest tulenevad kohustused. Taotleja kohustused
kirjutatakse pikemalt lahti maaeluministri määruses.
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Toetusmäärad/toetuse ühikumäärad/arvutusmeetodid (kaasa arvatud diferentseerimine
territooriumide rühmade kaupa, kui kohaldatav) ning vajadusel lühike selgitus, miks just
need on sobilikud sihttasemete saavutamiseks, arvestades baastaset7
Toetuse määr:
Toetuse määr on kuni 100% abikõlblikest kuludest. Nii programmi väljatöötamise kui
rakendamises osalemise puhul kasutatakse lihtsustatud kulumeetodit.
Programmi rakendamise toetuse suurus oleneb karja suurusest ning täpsustatakse ministri
määruses.
Sekkumise vorm: Sekkumist rakendatakse tagastamatu abina, mille lõppkasusaajaks on
põllumajandustootja. Toetust makstakse tegelikult tehtud ja välja makstud abikõlblike kulude
hüvitamise vormis.
Meetmega kaetavaid kulusid ei kompenseerita muude sekkumisliikide alt.
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