Täiendav ümberjaotav sissetulekutoetus jätkusuutlikkuseks
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Sekkumisliik1

Põllumajanduslik otsetoetus

Territoriaalne kohaldumisala2

Riiklik

Asjaomased erieesmärgid ning Sekkumise eesmärgiks on tagada strateegikava EE 1
kui vajalik, sektoripõhised täitmist. Vastavalt SWOT analüüsile on toetustel sektori
eesmärgid3
sissetuleku stabiilsuse tagamisel oluline roll.
Otsetoetused
aitavad
sektori
sissetulekuid
tasakaalustada, seda nii ebasoodsa turuolukorra kui ka
ilmastikutingimuste
perioodil.
Väikeste
põllumajandustootjate toetamise jätkamine on vajalik,
et maapiirkonnad oleksid elujõulisemad ning oleks
võimalik panustada maapiirkondade tööhõivesse ja
arengusse.
Tulemusindikaator(-id)

R.4. Sissetulekutoetuse sidumine standardite ja heade
tavadega: sissetulekutoetusega hõlmatud ja teatavate
tingimuste
täitmisega
seotud
kasutatava
põllumajandusmaa osakaal

Toetuskõlblikud taotlejad3

Toetust saavad taotlejad, kes saavad
sissetulekutoetust jätkusuutlikkuseks.

põhilist

Vastavus WTO Põllumajandusleppele
Sekkumine kuulub põllumajandusleppe teise lisa artikli 5 alla.
Sekkumiste olemuse/nõuete kirjeldus, mis tagab efektiivse panuse erieesmärgi
saavutamisse5.
Ümberjaotava toetuse eesmärgiks on suunata suuremat toetust saavatel põllumajanduslikelt
ettevõtetelt teatud osa toetusest väiksematele ettevõtetele ehk täiendavalt toetada
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otsetoetuste taotlejaid, andes nende esimeste kasutuses olevate ha eest täiendavat toetust.
Sellega toetatakse väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, sest ümberjaotavat toetuse
rakendamisel kasutatakse ka „cappingu“st (ehk rohkem saavate ettevõtete toetuse lõikamine)
saadavaid vahendeid ning lisaks eraldatakse otsetoetuste kogueelarvest …. (% või €), mis
vähendab põhitoetuse eelarvet ja sellega ka potentsiaalset põhitoetuse ha makset.
Vastavalt 2018 a pindalatoetuste taotlejate (PRIA) andmetele on keskmiseks ettevõtte
suuruseks Eestis 66 ha (2019 on 67 ha).
Sekkumine panustab peamiselt erieesmärki 1 ehk „Toetada põllumajandustootja elujõulisust
tagavat sissetulekut ja vastupanuvõimet kogu liidus, et tagada toiduga kindlustatus“. Samuti
panustab see erieesmärki 2 ehk „Suurendada konkurentsivõimet ja turule orienteeritust,
pöörates erilist tähelepanu teadusuuringutele, tehnoloogiale ja digiüleminekule“.
Sekkumise vormiks on põllumajanduslik otsetoetus, mida antakse tagastamatu abina.
Potentsiaalsete toetuse saajate hulka on kaasatud kõik põhisissetulekutoetuse taotlejad.
2019 pindalatoetuse taotluste andmete alusel oleks ümbarjaotava toetuse sihtgrupis ca
324 000 ha (arvestades kõikide taotlejate kogu maakasutus kuni maksimaalselt 66ha).

Toetuskõlblikkuse tingimused7
Toetuse taotleja peab taotlema põhisissetulekutoetust ja täitma kõiki põhisissetulekutoetuse
saamise tingimusi, mida käesolevasse sekkumislehte üle ei kirjutata.
Põhisissetulekutoetuse
saaja
saab
ümberjaotavat
toetust
toetuskõlblike
põhisissetulekutoetuse ha alusel, vastavalt tema maakasutuse suurusele, aga mitte enam kui
66 ha ulatuses.

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
Planeeritud ei ole piirkondlikult ühikumäära diferentseerida.
(eelarve, vajadused, ühikumäärad, selgitav teks tuleb hiljem vastavalt eelarvekokkulepetele)
…
Planeeritud toetuse ühikusumma(-d) ja sekkumise soovituslik rahaeraldis

