3.6 Tunnustatud tootjaorganisatsioonide arendamise toetamine
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Tunnustatud tootjaorganisatsioonid ja nende liidud.

Sekkumise eesmärk on toetada tunnustatud tootjaorganisatsioone oma juhtimisvõimekuse
tõstmisel ning seeläbi tagada nende jätkusuutlikkus.
Sekkumine tuleneb vajadusest toetada tunnustatud tootjaorganisatsioone professionaalsete
juhtide palkamisel ning juurutada nende juhtimisvõimekust tõstvaid praktikaid, mis on arengu
seisukohalt olulised, kuid millesse panustamiseks pole tootjaorganisatsioonidel piisavalt
vahendeid.
Sekkumist rakendatakse tagastamatu iga-aastase toetuse vormis.
Sekkumise sihtgrupiks on tunnustatud tootjaorganisatsioonid ja nende liidud, kelle
taotlemisele eelnenud majandusaasta müügitulude suurus kokku peab moodustama ühes
allpool nimetatud sektoris Eestis kokkuostetavast tooraine kogusest vähemalt järgneva
protsendi (protsendile vastav summa saadakse taotlemisele eelnenud kolme aasta tulemuste
keskmise summa põhjal):
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Teraviljasektoris (teravili, õlikultuurid ja kaunvili) vähemalt 2% (5 000 000 eurot);
piimandussektoris vähemalt 10% (24 000 000 eurot);
seakasvatussektoris vähemalt 3% (2 000 000 eurot);
veisekasvatussektoris vähemalt 9% (2 000 000 eurot);
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lamba- ja kitsekasvatussektoris vähemalt 10% (120 000 eurot);
puuviljasektoris vähemalt 2% (100 000 eurot);
köögiviljasektoris vähemalt 1% (100 000 eurot);
kartulikasvatussektoris vähemalt 10% (1 000 000 eurot);
muudes sektorites vähemalt 1% (vähemalt 100 000 eurot.

Toetatavateks tegevusteks on tunnustatud tootjaorganisatsioonide või nende liitude
edasisele arendamisele suunatud tegevused (näiteks juhtide palkamise toetamine,
arendusprotsessidesse ekspertide kaasamine jne), mis on kirjeldatud toetuse taotlemiseks
esitatavas tegevuskavas.
Toetuse suurus on maksimaalselt 250 000 eurot, mida makstakse iga-aastase toetuse vormis
summas kuni 50 000 eurot aastas. Maksimaalne toetuse periood on viis aastat.
Kui tootjaorganisatsiooni või tema liikmete eelneva kolme aasta müügitulude keskmine
väärtus kokku on alla 1 miljoni euro, siis on toetuse summaks 125 000 eurot. Kui müügitulude
kolme aasta keskmine väärtus on üle 1 miljoni euro, siis on toetuse summaks 250 000 eurot.
Toetuse määramise eelduseks on tegevuskava olemasolu, milles on kirjeldatud
tootjaorganisatsiooni arendamiseks planeeritavad edasised tegevused ning eesmärgid, mida
läbi nende soovitakse saavutada. Tegevuskava esitatakse viie aasta pikkuse perioodi kohta
alates toetuse taotlemisest. Tegevuskavasid hinnatakse ning toetuse taotleja kaitseb seda
hindamiskomisjoni ees.
Toetust antakse ainult lävendi ületanud taotlustele paremusjärjestuse alusel. Taotlustest
paremusjärjestuse moodustamiseks rakendatakse hindamiskriteeriume.

