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Sekkumisliik1

Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine ja
põllumajandusettevõtluse stardiabi

Territoriaalne kohaldumisala2

Riiklik

Asjaomased erieesmärgid3

Erieesmärk 2- suurendada konkurentsivõimet ja turule
orienteeritust,
pöörates
erilist
tähelepanu
teadusuuringutele, tehnoloogiale ja digiüleminekule;
Erieesmärk
7olla
atraktiivne
noorte
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada ettevõtluse
arengut maapiirkondades.

Tulemusindikaator(-id)

Toetuskõlblikud taotlejad4

R.9.
Põllumajandusettevõtete
kaasajastamine:
ümberkorraldamiseks
ja
kaasajastamiseks,
sh
ressursitõhususe
suurendamiseks
antavat
investeeringutoetust saavate põllumajandustootjate
osakaal;
Põllumajandustootja müügituluga vahemikus 4000- 40
000 eurot või põllumajandustootja, kes on ellu viinud
põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja
toetuse raames esitatud äriplaani tegevused ning
saavutanud äriplaanis nimetatud eesmärgid.

Sekkumise eesmärk on jätkata väikeste põllumajandustootjate toetamist, et pidurdada nende
arvu järsku vähenemist ning üha kiiremat põllumajandustootmise kontsentreerumist
suurematesse tootmisüksustesse.
Sekkumine tuleneb vajadusest muuta maapiirkondi elujõulisemaks ning panustada
maapiirkondade tööhõivesse ja arengusse. Kuigi sektori majanduslik efektiivsus läbi suurema
kontsentreerumise kasvab, siis väiketootjate arvu vähenemine avaldab negatiivset mõju
maapiirkondade sotsiaalmajanduslikule arengule, millest tulenevalt on õigustatud avaliku
sektori vahenditega sekkumine.
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Sekkumise vormiks on põllumajandusliku tegevuse arendamisega või põllumajanduslike
toodete töötlemisega seotud investeeringute toetamine. Sekkumist rakendatakse nii
tagastatava kui tagastamatu abina.
Sekkumise sihtgrupiks on põllumajandustootjad, kelle müügitulu on vahemikus 4000- 40 000
eurot või põllumajandustootjad, kes on ellu viinud põllumajandusliku tegevusega alustava
noore ettevõtja toetuse raames esitatud äriplaani tegevused ning saavutanud äriplaanis
nimetatud eesmärgid.
Toetatavateks tegevusteks on põllumajanduslike toodete tootmise edasise arendamise
alased tegevused või nende töötlemisega alustamiseks vajalikud tegevused. Vähemalt 50%
toetuse summast peab minema investeeringuteks materiaalsesse põhivarasse.
Toetuse suurus on kuni [30 000] eurot.
Toetuse määramise eelduseks on äriplaani ja finantsprognooside olemasolu, mis näitab
seatud eesmärkide realistlikkust ja planeeritud investeeringute majanduslikku põhjendatust.
Äriplaanide sisulise kvaliteedi tõstmiseks ja finantsprognooside realistlikkuse tagamiseks on
äriplaani koostamisel kohustuslik eelnõustamine kehtivat kutsetunnistust omava konsulendi
poolt neile taotlejatele, kes pole varasemalt saanud „Põllumajandusliku tegevusega alustava
noore ettevõtluse soodustamise“ toetust. Juba tegutsevate põllumajandustootjate puhul on
konsulendi kasutamine soovituslik, kuid selle eest on võimalik taotluse hindamisel saada
hindepunkte.
Äriplaan esitatakse viie aasta pikkuse perioodi kohta alates toetuse taotlemisest.
Toetust antakse ainult lävendi ületanud taotluste paremusjärjestuse alusel. Taotlustest
paremusjärjestuse moodustamiseks rakendatakse hindamiskriteeriume.

