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Erieesmärk 3 parandada
positsiooni väärtusahelas
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R.10. Parem tarneahela korraldus: toetust saavates
tootjarühmades, tootjaorganisatsioonides, kohalikel
turgudel, lühikestes tarneahelates ja kvaliteedikavades
osalevate põllumajandustootjate osakaal

Toetuskõlblikud taotlejad3

Tunnustatud tootjaorganisatsioonid ning nende liidud,
põllumajanduses tegutsevad tulundusühistud või
nende valitseva mõju all olevad ettevõtjad

põllumajandustootjate

Sekkumiste olemuse/nõuete kirjeldus, mis tagab efektiivse panuse erieesmärgi saavutamisse.4
Sekkumise eesmärk on ühistegevuse soodustamine töötlemise etapis, et selle kaudu tõsta
põllumajandustootjate omavaheline koostöö järgmisele tasandile ja aidata kaasa
põllumajandustootjate positsiooni parandamisele toidutarneahelas.
Sekkumine tuleneb vajadusest toetada põllumajanduses tegutsevate tulundusühistute poolt
loodud lisandväärtuse kasvu, mis vähendab ühistusse kuuluvate põllumajandustootjate
individuaalset investeeringuvajadust ning kasvatab kollektiivset läbirääkimisjõudu ning
soodustab toidutarneahelas valdkonnaüleseid koostööprojekte, mis aitaksid suurendada
turule orienteeritust ja ekspordivõimekust.
Sekkumise sihtgrupiks on põllumajanduses tegutsevad tulundusühistud ja tunnustatud
tootjaorganisatsioonid ning nende liidud või nende valitseva mõju all olev ettevõtja.
Suurprojekti osas on sihtgrupiks tunnustatud tootjaorganisatsioon ning nende liidud või
tunnustatud tootjaorganisatsiooni valitseva mõju all olev ettevõtja.
Suurprojekt on tunnustatud tootjaorganisatsiooni või tunnustatud tootjaorganisatsiooni
valitseva mõju all oleva ettevõtja ühine investeerimisprojekt, mille osas toetatakse EL-i
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toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest I lisa või I lisaga hõlmamata
toodete töötlemiseks ja turustamiseks vajalikesse seadmetesse ja ehitistesse tehtavaid
investeeringuid juhul kui selle peamiseks eesmärgiks on uue tervikliku töötlemisüksuse
rajamine. Muud põllumajandustoodete tootmise või töötlemisega tegelevad ettevõtjad
võivad olla suurprojekti kaasatud, kuid otsustusõigus projektis peab jääma tunnustatud
tootjaorganisatsioonile või tema valitseva mõju all olevatele ettevõtjatele ja see peab säilima
ka piisava aja jooksul pärast investeeringu tegemist.
Toetuskõlblikkuse tingimused5
Toetavateks tegevusteks on investeeringud masinatesse ja seadmetesse, ehitiste ehitamisse,
turustusstruktuuridesse, uuenduslike toodete ja kõrvaltoodete, tootmisprotsesside ja
tehnoloogiate väljaarendamisse, samuti muudesse investeeringutesse lisandväärtuse
andmiseks kõigis tootmisahela etappides ning tootmise digitaliseerimine.
Taotlusi hinnatakse hindamiskriteeriumite alusel. Suurprojekti taotlusi hinnatakse
hindamiskriteeriumite alusel ning lisaks peab toetuse taotleja kaitsma äriplaani
hindamiskomisjoni ees.
Toetuse suurus:
 Põllumajanduses tegutseval tulundusühistul, tunnustatud tootjaorganisatsioonil või
nende valitseva mõju all olevatel ettevõtjatel on minimaalne toetuse suurus ühe
taotluse kohta [üks mln eurot] ja toetuse maksimaalne suurus kogu
programmiperioodi jooksul on [neli miljonit eurot] ühe taotleja kohta;
 Suurprojektide puhul on minimaalne toetuse suurus [XX eurot] ja maksimaalne toetuse
suurus [XX eurot].
Sekkumise vorm: Sekkumist rakendatakse nii tagastatava kui tagastamatu abina.
Toetusmäärad/toetuse ühikumäärad/arvutusmeetodid (kaasa arvatud diferentseerimine
territooriumide rühmade kaupa, kui kohaldatav) ning vajadusel lühike selgitus, miks just need
on sobilikud sihttasemete saavutamiseks, arvestades baastaset6
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