„Ühise põllumajanduspoliitika
strateegiakava 2021–2027“ maapiirkonna
innovatsiooni ja teadmussiirde süsteemi
(AKIS) töögrupi II kohtumise memo
II kohtumine toimus 5. veebruaril 2020 Maaeluministeeriumi (Lai tn 39 // Lai tn 41, Tallinn)
suures saalis kell 10.15–15.00.

Osalejad
Kohtumisest võtsid osa Eesti Aiandusliit, Eesti Lihaveisekasvatajate Selts/MTÜ Liivimaa Lihaveis, Eesti
Maaülikool, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Taimekasvatuse Instituut, Eesti Külaliikumine
Kodukant, Eestimaa Talupidajate Keskliit, Eesti Toiduainetööstuse Liit, EMENT, Grouseberry OÜ,
Keskkonnaministeerium, Maaelu Edendamise Sihtasutus, Mahepõllumajanduse Koostöökogu, Majandusja Kommunikatsiooniministeerium, MTÜ Noortalunikud/Järvamaa KHK õppetalu, MTÜ Piimaklaster, MTÜ
Valgamaa Põllumeeste Liit, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Põllumajandusuuringute
Keskus, Rannu Seeme OÜ, Veterinaar- ja Toiduamet, MEM (kalamajanduse osakond, toiduohutuse
osakond, maakasutuspoliitika osakond, maaelupoliitika ja analüüsi osakond ning teadus- ja
arendusosakond).

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
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Päevakava











10.15 Kogunemine
10.30 Tervitussõnad - Toomas Kevvai, toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler
10.50 Päeva eesmärk, selgitus grupitöö kohta, lühike ülevaade käimasoleva perioodi
teadmussiirde meetmetest ning eelmise töögrupi kohtumisest - Lehti Veeväli, teadus- ja
arendusosakond
11.20 Põllumajandustootmise ja toidutöötlemisega tegelevate ettevõttete teadmussiirde uuringu
lühiülevaade - Hanna Tamsalu, Põllumajandusuuringute Keskus
11.40 Grupitöö. Arutelu teemaplokkide kaupa – (60min+30min+30min)
12.40 Lõuna
13.15 Grupitöö jätkub
14.15 Kokkuvõtted grupitöödest
15.00 Päeva lõpp

Sissejuhatus, ettekanded
Kohtumise juhatas sisse toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai. Teadus- ja
arendusosakonna peaspetsialist Lehti Veeväli selgitas päeva eesmärke ja tutvustas grupitöö ülesehitust,
lisaks andis ülevaate praeguse programmperioodi meetmetest ja nende senistest arengutest, ühtlasi
tuletas meelde eelmises töögrupis räägitu selles osas, mis puudutas teadmussiiret. Hanna Tamsalu
PMKst tutvustas lühidalt põllumajandustootmise ja toidutöötlemisega tegelevate ettevõtete teadmussiirde
uuringu tulemusi (täispikk tekst tehakse kättesaadavaks MEMi kodulehel).
Järgmine AKISe töögrupi kohtumine toimub 27.02.2020 (innovatsiooni arutelu). Nõuande arutelu lükkub
erinevate asjaolude tõttu edasi märtsikuusse ning võimalusel toimub veel üks täiendav arutelu (kuupäev
selgub hiljem), et saada sekkumislehtedele esmast tagasisidet.

Arutelu tulemused ja edasised tegevused
Keskenduti teadmussiirde teemadele, mis olid jaotatud kolme plokki: üldised põhimõtted, teadmussiirde
sihtrühm ja toetatavad tegevused ning toetusmäärad ja abikõlblikud kulud. Arutelud toimusid kolmes
väiksemas grupis ning päeva lõpus tutvustati grupitöö tulemusi ka teistele. Kolme grupi arutelude
tulemused olid üldjoontes sarnased. Leiti, et teadmussiirde süsteem peab olema paindlik ning seejuures
on oluline süsteemi koordineerimine, osapoolte vajadustega arvestamine jne. Pooldati tänaste pikaajaliste
programmide sarnast skeemi, samas leiti, et regionaalse/kohaliku tasandi vajadusi ja eripärasid tuleb
samuti arvestada (nt äärealad, sihtrühmade erinevused, muukeelne sihtrühm jne). Selle tagamiseks pole
ilmtingimata vajalik eraldi meede. Oluliseks peetakse koostöö soodustamist ja teemade/valdkondade
kombineerimise võimalusi. Vajalikuks peetakse sihtrühma laiendamist kuni tarbijani, samas tuleb
teadmussiirde pakkumisel arvestada kõikide sihtrühmade erinevate vajadustega. Teemade valikul
peetakse oluliseks sihtrühmast lähtuvat teemavajaduste väljaselgitamist kui ka tagasiside kogumist
korraldatud üritustele. Üldine kommunikatsioon on oluline nii tegevuste parema planeerimise seisukohast
kui ka koolitusgruppide täituvust silmas pidades. Aruandluse puhul leiti, et vajalik on ühtsete vormide
kehtestamine, et kõikidel osapooltel oleks neist kasu edasise planeerimisel. Vajalik on lisaks sihtrühma
koolitamisele ka koolitajate koolitamine, kuid veelgi olulisemaks peetakse osapoolte kokkutoomist
sihtrühmana samadele üritustele (nt tootja, teadlane, konsulent). Eritähelepanu tuleb pöörata alustavale
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ettevõtjale, mis muuhulgas võiks tähendada ka nt kohustuslike koolituste läbimist. Teabesalve olemasolu
ja edasiarendamist peetakse jätkuvalt vajalikuks. Toetusmäärade arutelu osas leiti, et omaosaluse
kehtestamine tasub kindlasti kaalumist ning lihtsustatud kulumeetodid (sh ühikuhinnad) on mõistlik
lahendus. Samas peab korraldaja mõistma vastutust, mis kaasneb ürituste korraldamisega ning osaleja
aru saama tagajärgedest, mis kaasnevad osalemisest loobumisega. Lõppkokkuvõttes võib öelda, et
tänasel süsteemil on omad positiivsed küljed, mida tasub kindlasti uude perioodi kaasa võtta ning uuel
perioodil edasi arendada.
Järgmine AKISe töögrupi kohtumine toimub 27. veebruaril 2020. a Maaeluministeeriumis. Materjalid
saadetakse osalejatele 8. nädala jooksul.
Memo koostas: Lehti Veeväli
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