Mahepõllumajandusele ülemineku toetus
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EAFRD

Sekkumisliik1

Keskkonna-, kliima- ja muud majandamiskohustused
(artikkel 65)

Territoriaalne kohaldumisala2

Riiklik

Asjaomased erieesmärgid ning Erieesmärk
4:
Panustada
kliimamuutuste
kui vajalik, sektoripõhised leevendamisse ja nendega kohanemisse ning säästvasse
eesmärgid3
energiasse
Erieesmärk 5: Edendada säästvat arengut ja selliste
loodusvarade nagu vesi, muld ja õhk tõhusat
majandamist
Erieesmärk 6: Panustada elurikkuse kaitsesse,
edendada ökosüsteemi teenuseid ning säilitada
elupaiku ja maastikke
Erieesmärk 9: Parandada ELi põllumajanduse
reageerimist ühiskonna nõudlusele toidu ja tervise
vallas
Sekkumise sektoripõhine eesmärk on arendada
mahepõllumajandust,
suurendada
mahepõllumajanduse konkurentsivõimet, säilitada ja
suurendada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust,
säilitada ja parandada mullaviljakust ja veekvaliteeti
ning parandada loomade heaolu
Tulemusindikaator(-id)
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R.14. Süsiniku säilitamine mullas ja biomassis:
heitkoguste vähendamise ning süsiniku sidumisvõime
säilitamise ja/või suurendamise kohustustega hõlmatud
põllumajandusmaa osakaal

Art. 99(a)
Art. 99(b)
3
Art 99(c); art. 42; art.48; art. 52(2); art.60(3)
2

R.18. Mulla kvaliteedi parandamine: mulla majandamist
toetavate
halduskohustustega
hõlmatud
põllumajandusmaa osakaal
R.19. Õhukvaliteedi parandamine: ammoniaagi
heitkoguste vähendamise kohustustega hõlmatud
põllumajandusmaa osakaal
R.20. Vee kvaliteedi kaitse: vee kvaliteediga seotud
halduskohustustega hõlmatud põllumajandusmaa
osakaal
R.21. Toitainete säästlik haldamine: toitainete parema
haldamise kohustustega hõlmatud põllumajandusmaa
osakaal
R.27. Elupaikade ja liikide säilitamine: bioloogilise
mitmekesisuse säilitamist või taastamist toetavate
halduskohustustega hõlmatud põllumajandusmaa
Toetuskõlblikud taotlejad4

Mahepõllumajandusele
üleminekut
alustavad
ettevõtjad, kes võtavad 1-aastase kohustuse täita
mahepõllumajanduse nõudeid

Sekkumiste olemuse/nõuete kirjeldus, mis tagab efektiivse panuse erieesmärgi
saavutamisse.5
Mahepõllumajandusele ülemineku toetus on sekkumisliigi „Keskkonna-, kliima- ja muud
majandamiskohustused“ kohane sekkumine, mille raames võetakse 1-aastane kohustus täita
mahepõllumajanduslikul
maal
mahepõllumajandusliku
taimekasvatuse
ja
mahepõllumajanduslike loomade puhul mahepõllumajandusliku loomakasvatuse nõudeid.
Toetust antakse kuni kolmel esimesel üleminekuaastal taotlejale, kes on esitanud
mahepõllumajanduse seaduse alusel tunnustamise taotluse ning kelle maa ei ole
mahepõllumajandusele üleminekuaega läbinud.
Sekkumise nõuded
Toetuse saaja täidab kogu kohustuseperioodi kestel mahepõllumajanduslikul maal
mahepõllumajandusliku taimekasvatuse ja mahepõllumajanduslike loomade puhul
mahepõllumajandusliku loomakasvatuse nõudeid.
Taotleja või tema esindaja, kes tegeleb taotleja põllumajanduslikus majapidamises
mahepõllumajandusliku tootmisega, peab esimese kohustuseaasta 1. novembriks olema
osalenud vähemalt kahel mahepõllumajandusliku tootmise algkoolitusel.
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Art. 99(d)
Art. 99(c)

Asjakohaste baastaseme elementide kindlaksmääramine (nt asjakohane GAEC või
kohustuslikud majandamisnõuded (SMR)), kui kohaldatav ning selgitus, kuidas kohustus
ulatub kaugemale kohustuslikest nõuetest6
Toetuse saaja täidab oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu põllumajandusliku
majapidamise maal kohustuslikke majandamisnõudeid ning maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuded.
Toetusega hüvitatakse mahepõllumajandusliku tootmise nõuete täitmisega kaasnevad
lisakulutused ja saamata jäänud tulu osaliselt.
Toetuskõlblikkuse tingimused7


Toetuse saaja on FIE või juriidiline isik, kes tegeleb põllumajandustootmisega ja kelle
ettevõte on mahepõllumajanduse seaduse alusel tunnustatud või kes on esitanud
ettevõtte tunnustamise taotluse.



Mahepõllumajandusele ülemineku toetust antakse kahel esimesel üleminekuaastal
taotlejale, kes on esitanud mahepõllumajanduse seaduse alusel tunnustamise taotluse
ning kelle maa ei ole mahepõllumajandusele üleminekuaega läbinud.



Mahepõllumajandusele ülemineku toetust antakse kolmel esimesel üleminekuaastal
taotlejale, kes kasvatab üksnes puuvilja- või marjakultuure ning kes on esitanud
mahepõllumajanduse seaduse alusel tunnustamise taotluse ning kelle maa ei ole
mahepõllumajandusele üleminekuaega läbinud.



Toetuse saaja ei ole eelnenud kalendriaastatel saanud mahepõllumajanduse toetust.



Taotlejal võib olla kuni 10% mahepõllumajandusele üleminekuaja läbinud maid.



Toetust ei anta taotlejale, kes taotleb mahepõllumajanduse ökokava toetust või
mahepõllumajandusloomade heaolu toetust.



Taotlejal peab olema vähemalt 1 ha põllumajandusmaad.



Taotleja täidab tingimuslikkuse nõudeid.



Taotleja võib lisaks mahepõllumajandusele ülemineku toetusele taotleda toetust ka
ökokavadest,
välja
arvatud
mahepõllumajanduse
ökokava,
ja
võtta
keskkonnasõbraliku majandamise või teiste keskkonnasõbralike praktikate järgimise
kohustuse.
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Art. 99(c)
Art. 99(d)

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


Põllukülvikorras olevad kultuurid: teravili, kaunvili, õli- ja kiukultuurid, muud
tehnilised kultuurid, kuni 3-aastane külvikorras olev rohumaa, heinaseemnepõllud.



Köögivili, rühvelkultuurid, ravim- ja maitsetaimed, puuvilja- ja marjakultuurid.



Rohumaa, mille hektari kohta peetakse vähemalt 0,2 loomühikut.



Maheloomade toetus vastavalt LÜ arvule.



Mesilasperede toetus.



Sertifitseeritud maheseemnega või mahepõllumajandusliku heterogeense
paljundusmaterjaliga külvatud põldude toetus on 20% kõrgem.
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Art. 99(f)

