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Sekkumisliik1

Investeeringud (artikkel 68)

Territoriaalne kohaldumisala2

Riiklik

Asjaomased erieesmärgid

EE 2- suurendada konkurentsivõimet ja turule
orienteeritust,
pöörates
erilist
tähelepanu
teadusuuringutele, tehnoloogiale ja digiüleminekule
EE 9- parandada ELi põllumajanduse reageerimist
ühiskonna nõudlusele toidu ja tervise osas, siia alla
kuulub nii ohutu, toitev ja säästev toit, toidu raiskamine
kui ka loomade heaolu

Tulemusindikaator(-id)

R.31. Majanduskasv ja töökohad maapiirkondades:
uued töökohad toetatud projektides
EE 9 osas (tervist toetavate toidu- ja söödatootmise
tehnoloogiate
rakendamine)
vajab
mõõdik
väljatöötamist koostöös Sotsiaalministeeriumi ja
Tervise Arengu Instituudiga (esialgne variant:
reformuleerimise plaanis ettenähtud toitudes keskmise
soola-, suhkru- ja rasvasisalduste vähenemine
kokkulepitud tasemeni)

Toetuskõlblikud taotlejad3

Majanduslikult jätkusuutlikud ettevõtjad, kelle
põhitegevusala on toidu tootmine, välja arvatud kala,
vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine (juba
tegutsev töötleja)
Põllumajandustootja,
kelle
omatoodetud
põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud
toodete müügitulu koos või eraldi ületas mõlemal
majandusaastal XX eurot ning moodustas mõlemal
majandusaastal üle XX protsendi kogu müügitulust
(põllumajandustootja,
kes
hakkab
tegelema
töötlemisega).
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Sekkumiste olemuse/nõuete kirjeldus, mis tagab efektiivse panuse erieesmärgi saavutamisse.4
Sekkumise eesmärk on toidutööstuste majandusliku võimekuse ja konkurentsivõime
tõstmine.
Sekkumise sihtgrupiks on majanduslikult jätkusuutlikud ettevõtjad, kelle põhitegevusala on
toidu tootmine, välja arvatud kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine.
Toetuskõlblikkuse tingimused5
Tagastamatu abiga toetatakse investeeringuid, mis aitavad kaasa keskkonna- ja kliimapoliitika
eesmärkide saavutamisele ning põllumajanduse reageerimist ühiskonna nõudlusele toidu ja
tervise osas.
Mittetootlikud investeeringud on investeeringud, mis ei anna märkimisväärset käivet,
sissetulekut või tulu ega suurenda oluliselt toetusesaaja ettevõtte väärtust, kuid avaldavad
positiivsest mõju keskkonnale ja toetavad ühiskonna ootustele vastamist toidu ja tervise osas.
Tervise osas panustavad mittetootlikud investeeringud eelkõige toidu koostise parendamisse
(vähem suhkrut, soola ja rasva) ja kliimamuutustest tulenevate uute riskidega toimetulekusse.
Samuti panustavad mittetootlikud investeeringud toidupettuste vastastesse meetmetesse,
toidu raiskamise vähendamisse ja uute valguallikate kasutusele võtmisesse. Ka on oluline
toetada nendega innovaatiliste ja ohutute toidupakendite kasutusele võtmist tulemaks toime
lisanduvate keskkonnanõuetega.
Mittetootlike investeeringute hulka kuuluvad näiteks: reoveepuhastussüsteemide rajamine ja
rekonstrueerimine, desinfitseerimis- ja isikukaitsevahendide soetamine, toidu koostise
parendamiseks uute tehnoloogiate ja seadmete kasutusele võtmine, pakendamisseadmete ja
ventilatsioonisüsteemide uuendamine, seadmete ( sh. tehnoloogia) automatiseerimine ja
digitaliseerimine, IT lahendused toidu pettustega toimetulekuks (toidu jälgitavuse
parendamine).
Taotlusi hinnatakse hindamiskriteeriumite alusel. Hindamiskriteeriumis antakse täiendavaid
hindepunke ka selle eest, kui taotleja panustab keskkonna ja kliimaga seotud tegevustesse (nt
rohelepe, ÜRO kliimalepe, Eesti kliimapoliitika põhialused 2050).
Tagastatava abiga toetatakse eelkõige investeeringuid, mis suurendavad konkurentsivõimet.
Siia kuuluvad investeeringuid masinatesse ja seadmetesse, ehitiste ehitamisse,
turustusstruktuuridesse, uuenduslike toodete ja kõrvaltoodete, tootmisprotsesside ja
tehnoloogiate väljaarendamisse, samuti investeeringud lisandväärtuse andmiseks kõigis
tootmisahela etappides ning tootmise digitaliseerimiseks.
Toetuse maksimaalne suurus on XX eurot.
Sekkumise vorm: Sekkumist rakendatakse nii tagastatava kui tagastamatu abina.

4
5

Art. 99(c)
Art. 99(d)

