Täiendav sissetulekutoetus noortele põllumajandustootjatele
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Riiklik

Asjaomased erieesmärgid ning Sekkumise eesmärgiks on panustada strateegikava EE 7
kui vajalik, sektoripõhised täitmisesse. Vastavalt SWOT analüüsile on mõnevõrra
eesmärgid3
kasvanud
alla
35
aasta
vanuste
põllumajandusettevõtete juhtide osakaal (8,6%,
eurostat 2016.a. andmed) ent see ei ole piisav. Oluline
on toetada ettevõtja tegevust just tegevuse alustamise
või ettevõtte ülevõtmise algusperioodil. Sekkumine
panustab ka EE1 eesmärkide täitmisesse, sest
otsetoetused
aitavad
sektori
sissetulekuid
tasakaalustada, seda nii ebasoodsa turuolukorra kui ka
ebasobivate ilmastikutingimuste perioodil.
Tulemusindikaator(-id)

R.30. Põlvkondade vahetus: ÜPP toetuse abil
põllumajandusettevõtet
asutavate
noorte
põllumajandustootjate arv.

Toetuskõlblikud taotlejad3

Toetust saavad taotlejad, kes vastavad strateegiakava
määruse art 3, põllumajandustootja, ja art 4, tegelik
põllumajandustootja ja noore põllumajandustootja,
mõistete tingimustele.
Toetust saavad taotlejad, kes on õigustatud saama
põhisissetulekutoetust.

Vastavus WTO Põllumajandusleppele
Sekkumine kuulub põllumajandusleppe teise lisa art 5 alla.
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Sekkumiste olemuse/nõuete kirjeldus, mis tagab efektiivse panuse erieesmärgi
saavutamisse5.
Toetuse peamiseks eesmärgiks on soodustada põlvkondade vahetust ja noorte ettevõtjate
liitumist põllumajandussektoriga. Ettevõtte ülevõtmisel või sellega alustamisel tekkivate
raskuste ületamisel on vajalik täiendav sissetulek noortele põllumajandustootjatele.
Toetuse potentsiaalsete saajate hulka on kaasatud kõik põhisissetulekutoetuse saajad, kes
vastavad noore põllumajandustootja mõistele (vanus alla 40 a k.a ja juhib ettevõtet, sh
prokurist).
Äriühingu puhul loetakse ettevõtte juhtmiseks seda, kui noor põllumajandustootja teeb
üksinda või koos teiste noorte põllumajandustootjatega äriühingu üle tõhusat ja pikaajalist
kontrolli
ehk
juhib
ettevõtet,
kui:
1) noor põllumajandustootja omab üksinda või koos teiste noorte põllumajandustootjatega
täisühingus või usaldusühingus 100 protsenti häältest ja iga noor põllumajandustootja on täisvõi
usaldusosanik;
2) noor põllumajandustootja omab üksinda või koos teiste noorte põllumajandustootjatega
osaühingus, aktsiaseltsis või tulundusühistus 100 protsenti häältest ja iga noor
põllumajandustootja on osaühingu, aktsiaseltsi või tulundusühistu juhatuse liige.
Kui äriühingu osanike, aktsionäride või liikmete arv on suurem kui juhatuse liikmete arv, ei
pea kõik osanikud, aktsionärid või liikmed kuuluma äriühingu juhatusse.
3) noored põllumajandustootjad teevad mittetulundusühingu üle tõhusat ja pikaajalist
kontrolli, kui kõik mittetulundusühingu liikmed vastavad strateegiakava mõistetes noore
põllumajandustootja
mõistele.
4) noored põllumajandustootjad teevad sihtasutuse üle tõhusat ja pikaajalist kontrolli, kui
kõik sihtasutuse nõukogu liikmed vastavad strateegiakava mõistetes noore
põllumajandustootja mõistele.

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 äsja esmakordselt tegevust alustanud põllumajandustootjale, kes on
õigustatud saama põhisissetulekutoetust.
Äsja esmakordselt tegevuse alustamise all peetakse silmas põllumajandusettevõtte
ülevõtmist või põllumajandusettevõttega alustamist 5 aastat enne esmakordset toetuse
taotlemist, sh ei tohi noor põllumajandustootja (isikuliselt) olla varasemalt
põllumajandustoetuseid taotlenud. Toetust makstakse maksimaalselt 5 kalendriaasta eest.
Toetust makstakse taotleja kasutuses olevate põhisissetulekutoetuse raames kindlakstehtud
põllumajandusmaa ha arvu alusel.

Eesti kasutab strateegiakava määruse artikli 27 lg 2 võimalust, et toetust saavad ka need, kes
2015-2020 said noore põllumajandustootja otsetoetust, ent nende 5 aastat toetuse
maksimaalseks taotlemiseks ei ole veel saavutatud. Nimetatud taotlejad saavad toetust
taotleda, kuni 5 aastat on täitunud.

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 ühikumääraga, samas suurusjärgus põhisissetulekutoetusega.
(eelarve, vajadused, ühikumäärad, selgitav teks tuleb hiljem vastavalt eelarvekokkulepetele)
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