„Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021-2027“
innovatsiooni ja teadmussiirde süsteemi (AKIS) töögrupi I
kohtumise memo
I kohtumine toimus 6. novembril 2019 Maaeluministeeriumis (Lai tn 39 // Lai tn 41, Tallinn)
suures saalis kell 10.00-15.30

Osalejad
Kohtumisest võtsid osa:
BioCC, Eesti Aiandusliit, Eesti Lihaveisekasvatajate Selts/MTÜ Liivimaa Lihaveis, Eesti
Maaülikool, Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti
Erametsaliit, Eesti Taimekasvatuse Instituut, Maheklaster, Eestimaa Talupidajate Keskliit, Eesti
Toiduainetööstuse Liit, EMENT, Grouseberry OÜ, Haridus- ja Teadusministeerium,
Keskkonnaministeerium, Maaelu Edendamise Sihtasutus, Mahepõllumajanduse Koostöökogu,
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, MTÜ Aiandusklaster, MTÜ Noortalunikud, MTÜ
Piimaklaster, MTÜ Põllukultuuride klaster, MTÜ Valgamaa Põllumeeste Liit, Põllumajanduse
Registrite ja Informatsiooni Amet, Põllumajandusuuringute Keskus, Rannu Seeme OÜ, MEM
(maaelupoliitika ja analüüsi osakond, põllumajanduspoliitika osakond, teadus- ja
arendusosakond).
Kutse saajatest puudusid järgmiste organisatsioonide/asutuste esindajad:
Elle OÜ, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, Tartu Ülikool, Veterinaar- ja Toiduamet.

Taust
Maaeluministeerium on alustanud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP)
strateegiakava 2021–2027 koostamisega. Strateegiakava koostamise eesmärk on parandada
põllumajandustootmise, toiduainete tootmise ja maapiirkondade säästvat arengut.
Euroopa Komisjon esitas 1. juunil 2018 seadusandlikud ettepanekud 2020. aasta järgse ÜPP
kohta. Ettepanekute eesmärgiks on tagada, et ÜPP vastaks paremini praegustele ja tulevastele
väljakutsetele, toetades samal ajal jätkuvalt Euroopa Liidu põllumajandustootjaid jätkusuutliku ja
konkurentsivõimelise põllumajandussektori kujundamisel. ÜPP rakendamiseks perioodil 2021–
2027 tuleb igal liikmesriigil koostada ÜPP strateegiakava, mis hakkab hõlmama nii
põllumajanduse otsetoetusi, seni maaelu arengukavade alusel rakendatud maaelu arengu toetusi
kui ka põllumajanduse ühise turukorralduse teatud sektoripõhiseid programme.
Arengukava koostamise info ja toimunud töögruppide materjalid asuvad Maaeluministeeriumi
kodulehel: https://www.agri.ee/et/upp-strateegiakava-2021-2027

Päevakava
10.00-10.30: Kogunemine
10.30-12.00: Sissejuhatavad ettekanded




AKIS töögrupi eesmärk ja ajaraam
Kokkuvõte innovatsiooni ja teadmussiirde süsteemi (AKIS) puudutavatest
senistest olulisematest arendusettepanekutest ja Euroopa Komisjoni
suunistest

12.00-12.45: Paus
12.45-13.00: Sissejuhatus arutelude sessiooni
13.00-15.00: Grupiarutelud
15.00-16.00: Tulemuste tutvustus ja ühine arutelu

Sissejuhatus, ettekanded
Kohtumise juhatas sisse toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai.
AKIS töögrupi koordinaator Helena Pärenson tutvustas innovatsiooni ja teadmussiirde süsteemi
(AKIS) töögrupi eesmärke ja ajaraami ning tegi lühiülevaate ÜPP strateegiakava koostamisest,
innovatsiooni ja teadmussiirde süsteemi puudutavatest senistest olulisematest suunistest ja
arendusettepanekutest.
Arengukava koostamiseks on moodustatud valdkonnapõhised töörühmad, mis kohtuvad
oktoobrist 2019 kuni märtsini 2020. AKIS töögrupi kohtumised toimuvad 6.12.2019 (AKIS
üldkontseptsiooni arutelu), 5.02.2020 (teadmussiirde arutelu), 27.02.2020 (nõuandeteenuste
arutelu) ning 18.03.2020 (innovatsiooni arutelu). Töögruppide kohtumiste tulemusena on
täidetud sekkumislehed, mis vaadatakse üle juhtkomisjoni istungil.

Arutelude tulemused ja edasised tegevused
Aruteludes keskenduti Eesti innovatsiooni ja teadmussiirde süsteemi (AKIS) üldkontseptsiooni ja
üldise struktuuri arutelule, kaardistati AKIS-süsteemi osapooled, rollid ja koostöövõimalused.
Diskussiooni käigus olulisi lahkarvamusi ei tekkinud, pigem jõuti rühmades üsna samalaadsete
kitsaskohtade ja tulevikusoovideni. Tõdeti, et AKIS pilt on kirju, osapooli on palju, mistõttu selle
süsteemsesse struktuuri paigutamine ei ole lihtne. Pildile toodi meedia ja ühiskondlikud huvid,
mainiti idufirmasid ja järelvalveasutusi. Toodi välja valdkonna alus- ja rakendusuuringute vajadus,
et oleks uusi teadmisi, mida levitada. Oluliseks peeti osapoolte omavaheliste kontaktide
tõhustamist, nt edendades nõustajate ja teadlaste ühistegevusi, tootjate ja teadlaste ühiseid
õppereise, vms. Leiti, et on vajadus nn teabesalve loomiseks/arendamiseks, et vähendada n-ö
väravate arvu, mille kaudu tuleb tootjal leida tee õige infoni/ekspertteabeni. Mitmed konkreetsed
ettepanekud, mis tehti, on heaks sisendiks edasisteks kohtumisteks ehk sekkumiste aruteludeks.
Järgmine AKIS töögrupi kohtumine toimub 5. veebruaril 2020. a Maaeluministeeriumis.
Materjalid saadetakse osalejatele ette hiljemalt 22. jaanuaril 2020.
Memo koostas: Helena Pärenson

