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Asjaomased erieesmärgid ning Sekkumise eesmärgiks on panustada strateegikava EE 1
kui vajalik, sektoripõhised täitmisesse.
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otsetoetustel sektori sissetuleku stabiilsuse tagamisel
oluline roll. Otsetoetused aitavad sektori sissetulekuid
tasakaalustada, seda nii ebasoodsa turuolukorra kui ka
ilmastikutingimuste perioodil.
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R.4 Sissetulekutoetuse sidumine standardite ja heade
tavadega: sissetulekutoetusega hõlmatud ja teatavate
tingimuste
täitmisega
seotud
kasutatava
põllumajandusmaa osakaal

Toetuskõlblikud taotlejad3

Toetust saavad taotlejad, kes vastavad strateegiakava
määruse art 3, põllumajandustootja, ja art 4, tegelik
põllumajandustootja, mõistete tingimustele.

Vastavus WTO Põllumajandusleppele.
Sekkumine kuulub põllumajandusleppe teise lisa artikli 5 alla.
Sekkumiste olemuse/nõuete kirjeldus, mis tagab efektiivse panuse erieesmärgi
saavutamisse5.
Põhisissetulekutoetuse eesmärgiks on pakkuda keskkonda hoidvalt avalikku teenust
hooldatud põllumajandusmaastiku näol, kus on võimalik toota toitu, andes
põllumajandustootjatele stabiilset sissetulekut, millega maandada (osaliselt) võimalikke
ettevõtlusriske.
Sekkumine panustab peamiselt erieesmärki 1 ehk „Toetada põllumajandustootja elujõulisust
tagavat sissetulekut ja vastupanuvõimet kogu liidus, et tagada toiduga kindlustatus“. Samuti
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panustab erieesmärki 2 ehk „Suurendada konkurentsivõimet ja turule orienteeritust, pöörates
erilist tähelepanu teadusuuringutele, tehnoloogiale ja digiüleminekule“.
Sekkumise vormiks on põllumajanduslik otsetoetus, mida antakse tagastamatu abina.
Ebasoodne turuolukord või ilmastikust põhjustatud tootmiskaod on sagedad mõjurid
põllumajandussektoris. Järjest tihedamini tuleb toime tulla põuast või üleujutusest tingitud
kahjudega. Põhisissetulekutoetus annavabki võimaluse panustada baasmaksena stabiilse igaaastase sissetuleku kindlustamisesse.
Stabiilse põllumajandusegevusega tegelevate isikute sissetuleku tagamiseks on vajalik toetuse
maksmine kogu taotleja kasutuses oleva põllumajandusmaa eest, olenemata sellest, mida
taotleja konkreetsel aastal kasvatab. Sellega anname taotlejatele võimaluse vastavalt
nõudlusele leida oma ettevõttele sobiv ja vajalik toomissuund. Samas on oluline ka
põllumajandusmaa kestlik kasutus, millele aitab kaasa tingimuslikkuse nõuete täitmine.
Samuti on oluline põllumajandusmaa hoolduses tavapäraste ja traditsiooniliste kohalikule
eripärale vastavate harimistehnikate kasutamine, 2020 aastal on ilmunud ka trükis „Hea
põllumajandustava“, mis on kättesaadav Eesti Taimekasvatuse instituudi kodulehel.
Põllumajandusmaa kasutamisel tuleb lähtuda olemasolevatest nõuetest, mis väljenduvad nii
strateegiakava mõistetes kui ka tingimuslikkuse nõuete täitmises. Põllumajandusmaad, mida
ei kasutata põllumajandustoodete tootmiseks, tuleb hooldada selliselt, et vajadusel saaks
seda põllumajandustoodete tootmiseks kasutusele võtta tavapäraste põllumajandusmaal
tehtavate töödega.
Potentsiaalsete toetuse saajate hulka on kaasatud kõik põllumajandusega tegelevad isikud.
Põhisissetuleku suurus sõltub põllumajanduslikele otsetoetustele eraldatavast eelarvest, sh
teistest otsetoetustest, mida Eesti riik otsustab rakendada. Lisaks põhisissetulekutoetusele
rakendatakse veel: täiendavat ümberjaotavat toetust, täiendavat noore põllumajandustootja
toetust, erinevaid ökokavasid ja põllumajandustootmisega seotud toetusi.
(eelarve, vajadused – selgiav teks tuleb hiljem vastavalt eelarvekokkulepetele) …

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.
Toetuskõlblikuks loetakse põllumajandusmaad, mida kasutatakse põllumajanduslikuks
tegevuseks vastavalt peatükis 4.1 sätestatud mõistele.
(vajadusel korratakse mõistete ptk sisalduv siinkohal üle)
Toetust saavad taotlejad, kes kasutavad vähemalt 1 ha põllumajandusmaad.

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
Põhisissetulekutoetus on planeeritud ühetasandilisena, ilma ühikumäära
diferentseerimiseta. (arvutusmetoodika kirjutatakse sekkumislehte eelarve kujunemise
järgselt)

