Keskkonnakaitselised maaparandusrajatised
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Sekkumisliik1

Investeeringud (mittetootlikud).

Territoriaalne kohaldumisala2

Riiklik

Asjaomased erieesmärgid ning Sekkumise eesmärgiks on leevendada maatulundusmaalt
kui
vajalik,
sektoripõhised tuleneva hajukoormuse mõju veekogudele. Sekkumine
3
eesmärgid
panustab strateegiakava EE 5 (edendada säästvat arengut ja
selliste loodusvarade tõhusamat majandamaist nagu vesi,
muld ja õhk) ja strateegiakava EE 6 eesmärkide täitmisesse.
Sektoripõhiseks eesmärgiks on parandada või hoida
ühiseesvoolude, tehnilist või ökoloogilist seisundit või
ökoloogilist potentsiaali.
Tulemusindikaator(-id)

R.23. Keskkonda või kliimat säästvate investeeringutoetust
saavate
põllumajandusettevõtete
osakaal
põllumajandustootjate osakaalust
Siseriiklik tulemusindikaator:
•
Toetusega rajatud, rekonstrueeritud ja uuendatud
keskkonnakatiserajatiste/leevendusveekogude/energiat ja
vett säästvate rajatiste arv (tk)/seadedrenaaži pindala (ha).

Toetuskõlblikud taotlejad4

Toetust võib taotleda põllumajanduse ja erametsandusega
tegelev
ettevõtja,
nende
tulundusühistu,
maaparandusühistu,
mittetulundusühingu,
põllumajandustootjast avaliku sektori asutus ning
Maaeluministeeriumi valitsusasutus ja tema hallatavad
riigiasutused. Toetust saavad taotleda ka füüsilised isikud ja
kohaliku omavalitsuse üksused.

Sekkumiste olemuse/nõuete kirjeldus, mis tagab efektiivse panuse erieesmärgi
saavutamisse.5
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Art. 99(a)
Art. 99(b)
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Art 99(c); art. 42; art.48; art. 52(2); art.60(3)
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Art. 99(d)
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Art. 99(c)
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Maaparandussüsteemi keskkonnakaitserajatised ja keskkonnaeesmärki täitvad leevendusmeetmed
aitavad vähendada põllumajanduse või metsamajanduse negatiivset mõju veekogumitele,
suurendavad elurikkust, panustavad elupaikade ja maastike kaitsesse ning edendavad ökosüsteemide
teenuseid.
Sekkumise eesmärgi saavutamiseks toetatakse leevendusveekogude rajamist ja järgmisi
maaparandussüsteemi keskkonnakaitserajatiste ja leevendusrajatiste rajamist, rekonstrueerimist ja
uuendamist:
 settebasseinid, veekaitsevööndi laiendid ja puhastuslodud;
 eesvoolude põhjapaisud, -nõlvadele kivipuisted;
 eesvoolude nõlvade kujundamine lammialaks ja leevendusveekogud (süvendid kraavides jms);
 eesvoolude soodi avamiskraavid, -koelmupadjandid, vähkide tehiselupaigad;
 seadedrenaaž;
 tuletõrjetiigid.
Abikõlblikud tegevused ja kulud
• Kavandatavate rajatise rajamine, rekonstrueerimine ja uuendamine ning nende rajatisega seotud
tehnika sh seiretehnika soetamine ning paigaldamine;
• Kavandatava tegevusega seotud projekteerimistöö ja projekteerimiseks vajalik maaparanduse
uurimistöö, ehitusgeoloogiline ja geodeetiline töö, ehitusprojekti ekspertiisi tegemine,
omanikujärelevalve tegemine ja keskkonnamõju hindamisega seotud tööd, uuendusprojekti,
maaparandussüsteemi uuendustööde kava koostamiseks tellitud töö- ja teenus;
• Maaparandusliku ühistegevusega seotud projektijuhtimise kulud, kui toetuse taotlejaks on
maaparandusühistud;
Investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika maksumus;
• Käibemaks, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane.
Täpsemad abikõlblikud tegevused ja kulud tuuakse rakendusaktis.

Toetuskõlblikkuse tingimused6


Maaparandussüsteemi
keskkonnakaitserajatise
ja
leevendusrajatise
rajamiseks
ja
rekonstrueerimiseks (v.a. uuendamine) saab toetust taotleda, kui seda teenindav eesvool töötab
takistuseta (eesvoolul ei tohi olla märgatavaid voolutakistusi ja drenaažisuudmed ei tohi olla vee
ega sette all).



Keskkonnakaitserajatise uuendamiseks saab toetust taotleda, kui seda uuendatakse koos
eesvooluga sekkumise 1.8
„Investeeringud põllumajandusega seotud taristu
(maaparandussüsteemid ja teed) kaasajastamisse“ raames.



Maaparandusliku keskkonnakaitserajatise projekti ja uuendusprojekti koostamine on abikõlblik,
kui selle on koostanud pädev isik ja kes on läbinud täienduskoolituse keskkonnasäästliku
maaparandussüsteemi projekteerimise teemal.

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
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Art. 99(d)
Art. 99(f)

Maaparandussüsteemi keskkonnakaitserajatise ja leevendusrajatise toetusmäär on kuni 100%
Keskkonnakaitserajatise uuendamine (põllumajandusmaal) tehakse koos eesvoolu uuendamisega
sekkumise 1.8 esimese etapi raames. Keskkonnakaitsrajatise uuendamise toetamine toimub
ühikhinna alusel ja toetusmäär on kuni 100% abikõlblikest kuludest.
Metsamaal paikneva kuivendussüsteemi keskkonnakaitserajatis uuendatakse vastavalt sekkumise 8.9
tingimustele ja selle toetusmäär on kuni 100% abikõlblikest kuludest.

