ÜPP eesmärgid 2021–2027
ÜLDEESMÄRGID
1. Tõhustada arukat, vastupidavat ja mitmekesist põllumajandussektorit, mis tagab toiduga kindlustatuse
2. Edendada keskkonnahoidu ja kliimameetmeid ning panustada EL-i keskkonna- ja kliimaeesmärkidesse
3. Parandada maapiirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda
ERIEESMÄRGID
1. Toetada põllumajandustootja
elujõulisust tagavat sissetulekut
ja vastupanuvõimet kogu EL-is, et
tagada toiduga kindlustatus
2. Suurendada
konkurentsivõimet ja turule
orienteeritust, pöörates erilist
tähelepanu teadusuuringutele,
tehnoloogiale ja digiüleminekule
3. Parandada
põllumajandustootjate
positsiooni väärtusahelas

ERIEESMÄRGID
4. Panustada kliimamuutuste
leevendamisse ja nendega
kohanemisse ning säästvasse
energiasse
5. Edendada säästvat arengut ja
selliste loodusvarade nagu vesi,
muld ja õhk tõhusat
majandamist
6. Panustada elurikkuse
kaitsesse, edendada
ökosüsteemi teenuseid ning
säilitada elupaiku ja maastikke

ERIEESMÄRGID
7. Olla atraktiivne noorte põllumajandustootjate jaoks ja
soodustada ettevõtluse arengut
maapiirkondades
8. Edendada tööhõivet,
majanduskasvu, sotsiaalset
kaasatust ja maapiirkondade
arengut, sh biomajandust ja
säästvat metsamajandust
9. Parandada EL-i põllumajanduse
reageerimist ühiskonna
nõudlusele toidu ja tervise osas
(ohutu, toitev ja säästev toit, toidu
raiskamine, loomade heaolu)

SEKTORIÜLENE EESMÄRK
Sektori kaasajastamine põllumajanduses ning maapiirkondades teadmiste edendamise ja jagamise, innovatsiooni ja
digiülemineku abil ning ergutades nende kasutuselevõttu

ÜPP strateegiakava sekkumiste
väljatöötamiseks toimunud
Töögrupid
AKIS

Tingimuslikkus ja
IAKS

Biomajandus

Metsandus

Sissetulekud ja
riskijuhtimine

Konkurentsivõime

Ühistegevus ja
koostöö

Keskkonnasõbralikud
praktikad

Poollooduslikud
kooslused

Geneetilised ressursid
ja aiandus

Loomsed geneetilised
ressursid

Loomade tervis ja
heaolu

Lupjamine

LEADER

Maapiirkonna
ettevõtlus

Horisontaalne eesmärk – sektori kaasajastamine põllumajanduses
ning maapiirkondades teadmiste edendamise ja jagamise,
innovatsiooni ja digiülemineku abil ning nende kasutuselevõtu
ergutamine
SEKKUMISED:
I.
II.

Teadmussiire ja nõuanne
Innovatsioonikoostöö toetamine

SEOTUD SEKKUMISLEHED:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Nõustajate koolitus
Nõustajate järelkasvu programmi toetamine
Nõustamissüsteemi toetus (tugiteenused nõustajatele, koordineeriv keskus)
Nõuandeteenuse osutamise toetus
Teadmussiire
Innovatsioonikoostöö
Investeeringud bioressursside väärindamise tehnoloogiate demonstreerimiseks

Aruka ja vastupanuvõimelise põllumajandussektori
toetamine

Toetada
põllumajandustootja
elujõulisust tagavat
sissetulekut ja
vastupanuvõimet
kogu EL-is, et tagada
toiduga kindlustatus

Suurendada
konkurentsivõimet ja
turule orienteeritust,
pöörates erilist
tähelepanu
teadusuuringutele,
tehnoloogiale ja
digiüleminekule

Parandada
põllumajandustootjate
positsiooni
tarneahelas

1. erieesmärk – toetada põllumajandustootja elujõulisust tagavat
sissetulekut ja vastupanuvõimet kogu EL-is, et tagada toiduga
kindlustatus
SEKKUMISED:
I.
II.

III.
IV.
V.

VI.

Põhiline sissetulekutoetus
jätkusuutlikkuseks
Täiendav ümberjaotav
sissetulekutoetus
jätkusuutlikkuseks
Tootmiskohustusega seotud
sissetulekutoetus
Saagi, loomade ja taimede
kindlustusmaksete toetamine
Loodusõnnetustes või
katastroofides kahjustunud
põllumajandusliku tootmise
potentsiaali taastamise ja
asjakohaste ennetusmeetmete
rakendamise toetamine
Investeeringud
põllumajandusega seotud
taristu (maaparandussüsteemid
ja teed) kaasajastamisse

SEOTUD SEKKUMISLEHED:
1)

Põllumajandustootmisega seotud toetus
puu- ja köögiviljade kasvatamiseks
2) Põllumajandustootmisega seotud toetus ammlehma
kasvatamiseks
3) Täiendav sissetulekutoetus noortele
põllumajandustootjatele
4) Põllumajandustootmisega seotud toetus piimalehma
kasvatamiseks
5) Põhiline sissetulekutoetus jätkusuutlikkuseks
6) Põllumajandustootmisega seotud toetus ute ja kitse
kasvatamiseks
7) Täiendav ümberjaotav sissetulekutoetus jätkusuutlikkuseks
8) Investeeringud põllumajandusega seotud taristu
(maaparandussüsteemid ja teed) kaasajastamisse
9) Põllumajandustootjate materiaalsed ja immateriaalsed
investeeringud
10) Põllumajanduskindlustustoetus
11) Loodusõnnetustes või katastroofides kahjustunud
põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetus

2. erieesmärk – suurendada konkurentsivõimet ja turule orienteeritust,
pöörates erilist tähelepanu teadusuuringutele, tehnoloogiale ja
digiüleminekule
SEKKUMISED:
I.

Põllumajandustootjate
materiaalsed ja immateriaalsed
investeeringud
II. Toiduainetööstuste materiaalsed
ja immateriaalsed investeeringud
III. Põllumajandustootjate ja
toiduainete töötlejate
müügivõimekuse tõstmine
IV. Väikeste
põllumajandusettevõtete
arendamine
V. Mesindusprogramm
(sektoripõhine sekkumisliik)
VI. Sektoripõhine sekkumisliik puuja köögiviljasektoris
VII. Sektoripõhine sekkumisliik muus
sektoris

SEOTUD EKKUMISLEHED:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Loomataudide kontrolliprogrammide alase koostöö toetus
Mesindussektori sekkumine
Põllumajandustootjate materiaalsed ja immateriaalsed
investeeringud
Põllumajandustootjate ja toiduainete töötlejate
müügivõimekuse tõstmine
Toidutööstuste materiaalsed ja immateriaalsed
investeeringud
Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine
Investeeringud bioressursside väärindamise tehnoloogiate
demonstreerimiseks
Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine

3. erieesmärk – parandada põllumajandustootjate positsiooni
väärtusahelas
SEOTUD SEKKUMISLEHED:

SEKKUMISED:
I.

Ühistulised investeeringud
materiaalsesse ja
immateriaalsesse
põhivarasse
II. Liidu ja riiklike
kvaliteedikavade
rakendamise toetamine
III. Põllumajandusühistute
koondumise ja arendamise
toetamine

1) Tunnustatud tootjaorganisatsioonide
arendamise toetamine
2) Tunnustatud tootjaorganisatsioonide loomise
toetamine
3) Ühistulised investeeringud materiaalsesse ja
immateriaalsesse põhivarasse
4) Investeeringud bioressursside väärindamise
tehnoloogiate demonstreerimiseks
5) Liidu ja riiklike kvaliteedikavade
rakendamise toetamine

Keskkonnahoiu ja kliimameetmete edendamine ning
EL keskkonna- ja kliimaeesmärkidesse
panustamine
Panustada
kliimamuutuste
leevendamisse ja
nendega
kohanemisse ning
säästvasse
energiasse

Edendada säästvat
arengut ja selliste
loodusvarade
tõhusat
majandamist nagu
vesi, muld ja õhk

Panustada
elurikkuse
kaitsesse, edendada
ökosüsteemi
teenuseid ning
säilitada elupaiku ja
maastikke

4. erieesmärk – panustada kliimamuutuste leevendamisse ja
nendega kohanemisse ning säästvasse energiasse

SEKKUMISED:
I.

Turvasmuldade orgaanilise
süsiniku varude säilitamine
II. Kliimamuutusi leevendavad
maaharimispraktikad
III. Investeeringuid
kasvuhoonegaaside heidet
vähendavatesse rajatistesse
ja tehnoloogiatesse
IV. Muldade neutraliseerimine
V. Metsa süsiniku sidumise ja
kliimamuutuse leevendamise
võimekuse suurendamine

SEOTUD SEKKUMISLEHED:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Keskkonnasõbralik majandamine
Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus
Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus
Mahepõllumajanduse ökokava
Mahepõllumajanduse ülemineku toetus
Mulla- ja veekaitsetoetus
Väärtusliku püsirohumaa säilitamine
Lupjamine
Metsa süsiniku sidumise ja kliimamuutuse leevendamise
võimekuse suurendamine
Põllumajandustootjate materiaalsed ja immateriaalsed
investeeringud
Investeeringud bioressursside väärindamise
tehnoloogiate demonstreerimiseks
Keskkonnapraktikate ökokavad
Kliima- ja keskkonnakava: Ökoalad

5. erieesmärk – edendada säästvat arengut ja selliste
loodusvarade tõhusat majandamist nagu vesi, muld ja õhk

SEOTUD SEKKUMISLEHED:

SEKKUMISED:
I.

Investeeringud
keskkonnasäästlikku
tehnoloogiasse ja
rajatistesse
II. Keskkonnakaitselised
maaparandusrajatised
III. Pinna- ja põhjavett säästvad
põllumajanduspraktikad
IV. Keskkonnahoidlik aiandus
V. Mullaressursi tõhus
majandamine
VI. Mahepõllumajanduse
toetamine

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Karjatatavate rohumaade toetus
Keskkonnasõbralik majandamine
Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus
Mahepõllumajanduse ökokava
Mahepõllumajanduse ülemineku toetus
Mulla- ja veekaitsetoetus
Väärtusliku püsirohumaa säilitamine
Loomade heaolu toetus
Lupjamine
Keskkonnakaitselised maaparandusrajatised
Investeeringud põllumajandusega seotud taristu
(maaparandussüsteemid ja teed) kaasajastamisse
Põllumajandustootjate materiaalsed ja immateriaalsed
investeeringud
Investeeringud bioressursside väärindamise
tehnoloogiate demonstreerimiseks
Keskkonnapraktikate ökokavad
Vedelsõnniku laotamise ökokava
Kliima- ja keskkonnakava: Ökoalad

6. erieesmärk – panustada elurikkuse kaitsesse, edendada
ökosüsteemi teenuseid ning säilitada elupaiku ja maastikke
SEKKUMISED:
I.

Majandamispraktikad
põllulindude kaitseks
II. Majandamispraktikad kasurite
soodustamiseks
põllumajanduses
III. Poollooduslike koosluste ja
teiste liigirikaste rohumaade
säilitamine
IV. Elurikkuse soodustamine Natura
2000 erametsades
V. Mitmekesine maakasutus ja
maastikuelemendid
VI. Kohalikku ohustatud tõugu
loomade pidamine
VII. Kohalikku sorti taimede
kasvatamine
VIII. Investeeringud elurikkuse
kaitseks

SEOTUD SEKKUMISLEHED:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Karjatatavate rohumaade toetus
Keskkonnasõbralik majandamine
Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus
Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus
Mahepõllumajanduse ökokava
Mahepõllumajanduse ülemineku toetus
Mulla- ja veekaitsetoetus
Poolloodusliku koosluse hooldamine toetus
Väärtusliku püsirohumaa säilitamine
Loomade heaolu toetus
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus
Keskkonnakaitselised maaparandusrajatised
Elurikkuse soodustamine Natura 2000 erametsades
Põllumajandustootjate materiaalsed ja immateriaalsed
investeeringud
Keskkonnapraktikate ökokavad
Tolmeldajate tugiala
Kliima- ja keskkonnakava: Ökoalad
Ökosüsteemiteenuste säilitamine põllumaal

Maapiirkondade sotsiaalmajandusliku olukorra
edendamine

Olla atraktiivne noorte
põllumajandustootjate
jaoks ja soodustada
ettevõtluse arengut
maapiirkonnas

Edendada tööhõivet,
majanduskasvu,
sotsiaalset kaasatust ja
maapiirkondade arengut,
sh biomajandust ja
säästvat
metsamajandust

Parandada EL-i
põllumajanduse
reageerimist ühiskonna
nõudlusele toidu ja
tervise osas, sh säästval
moel toodetud ohutu ja
toitev toit, toidu
raiskamine, loomade
heaolu

7. erieesmärk – olla atraktiivne noorte põllumajandustootjate
jaoks ja soodustada ettevõtluse arengut maapiirkondades

SEOTUD SEKKUMISLEHED:

SEKKUMISED:
I.

II.

Täiendav sissetulekutoetus
noortele
põllumajandustootjatele
Põllumajandusliku
tegevusega alustava noore
ettevõtluse soodustamine

1) Täiendav sissetulekutoetus noortele
põllumajandustootjatele
2) Põllumajandusliku tegevusega alustava noore
ettevõtluse soodustamine
3) Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine
4) Põllumajandusliku tegevusega alustava noore
ettevõtluse soodustamine
5) Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine

8. erieesmärk – edendada tööhõivet, majanduskasvu, sotsiaalset
kaasatust ja maapiirkondade arengut, sealhulgas biomajandust ja
säästvat metsamajandust

SEKKUMISED:
I.

Investeeringud maapiirkonna
ettevõtete arendamiseks
II. Maapiirkonna
ettevõtluskeskkonna arendamine
III. Maapiirkonna ettevõtluse
stardiabi
IV. Kohaliku arengu strateegiate
koostamine
V. LEADER – kogukonna juhitud
kohalik areng
VI. Ringbiomajanduse arendamine
maapiirkonna (ettevõtete)
konkurentsivõime
suurendamiseks
VII. Metsataristu korrashoid ja
arendamine

SEOTUD SEKKUMISLEHED:
1) Investeeringud maapiirkonna
ettevõtluskeskkonna arendamiseks
2) Investeeringud maapiirkonna ettevõtete
arendamiseks
3) Kohaliku arengustrateegiate koostamine
4) LEADER-kogukonna juhitud kohalik areng
5) Metsataristu korrashoid ja arendamine
6) Investeeringud bioressursside väärindamise
tehnoloogiate demonstreerimiseks

9. erieesmärk – parandada EL-i põllumajanduse reageerimist
ühiskonna nõudlusele toidu ja tervise osas, sealhulgas säästval
moel toodetud ohutu ja toitev toit, toidu raiskamine, loomade
heaolu
SEKKUMISED:
I.
II.
III.

Loomade tervis
Loomade heaolu
Investeeringutoetus farmi
bioturvalisuse ning hügieenitaseme
tõstmiseks
IV. Säästev taimekaitse
V.
Investeeringutoetus tervist
toetavate toidu- ja söödatootmise
tehnoloogiate rakendamiseks
VI. Investeeringutoetus toiduga
kokkupuutuvate materjalide (TKM,
sh pakend) kasutuselevõtuks ja
tarbija ootustele vastavaks
toidumärgistuseks
VII. Toidupettuse vähendamine
VIII. Investeeringutoetus toidu
raiskamise ja toidukadude
vähendamiseks
IX. Mahetoodangu, selle töötlemise ja
tarbimise suurendamine

SEOTUD SEKKUMISLEHED:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Loomade heaolu
Mahepõllumajandusloomade heaolu
Loomade tervist edendavate kõrgemate
majandamisnõuete toetus
Toidutööstuste materiaalsed ja immateriaalsed
investeeringud
Investeeringud bioressursside väärindamise
tehnoloogiate demonstreerimiseks
Karjatatavate rohumaade toetus
Põllumajandustootjate materiaalsed ja immateriaalsed
investeeringud
Loomataudide kontrolliprogrammide alase koostöö
toetus
Mahepõllumajanduse ökokava
Mahepõllumajandusele ülemineku toetus
Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus
Keskkonnasõbralik majandamine
Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus

