27.12.2019

Strateegiakavas
sisalduvad mõisted

Strateegiakava määrus art 3 ja art 4
Artikkel 3 sisaldab endas määrusega sätestatud
mõisteid, mis kohalduvad kõikidele
sekkumistele/toetustele:
põllumajandustootja, põllumajanduslik
majapidamine, sekkumine, toetusmäär,
ühisfond, tegevus, vahendusasutus, MAK
toetuste „toetusesaaja“, sihtväärtused, vaheeesmärgid.
Meil endal neid sisustada ega muuta ei ole võimalik.
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Artikkel 4 sisaldab mõisteid, mida peame oma
streteegiakavas sisustama ette antud
raamistikku järgides. Art 4 mõisted jagunevad
kaheks:
- kõigile sekkumistele kohaldatavad mõisted;
- otsetoetustele kohaldatavad mõisted

Mitmetele sekkumistele kohaldatavad
mõisted
Põllumajanduslik tegevus
Põllumajandusmaa
põllumaa
püsikultuurid
püsirohumaa
Tegelik põllumajandustootja
Noor põllumajandustootja
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Põllumajanduslik tegevus
peab olema määratletud nii, et see hõlmaks ELi
toimimise lepingu I lisas loetletud
põllumajandustoodete, sealhulgas puuvilla ja
lühikese raieringiga madalmetsa tootmist ja
põllumajandusmaa hoidmist karjatamiseks või
harimiseks sobilikus seisukorras ilma
tavapärasest erinevaid põllumajandusmeetodeid
või -masinaid vajava ettevalmistava tegevuseta

Põllumaa
peab olema põllumajanduskultuuride tootmiseks
haritav maa või kesa, mida saab kasutada
põllumajanduskultuuride tootmiseks, ja
sealhulgas tootmisest kõrvalejäetud maa
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Püsikultuurid
peavad olema külvikorravälised kultuurid, välja
arvatud püsirohumaa ja püsikarjamaa, mis
võtavad maa enda alla vähemalt viieks aastaks
või kauemaks ja mis annavad korduvat saaki,
sealhulgas puukoolid ja lühikese raieringiga
madalmets

Püsirohumaa
peab olema maa, mis ei ole põllumajandusliku
majapidamise külvikorraga hõlmatud viis aastat
või kauem, ning mida kasutatakse rohu või
muude rohttaimede kasvatamiseks kas
looduslikul viisil (isekülvi teel) või harimise teel
(külvamise teel). See võib hõlmata muid liike,
nagu põõsad ja/või puud, mis sobivad
karjatamiseks või loomasööda tootmiseks.
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Tegelik põllumajandustootja
tuleb määratleda tagamaks, et toetust ei eraldata
isikutele, kelle põllumajanduslik tegevus moodustab
üksnes tühise osa tema üldisest majandustegevusest või
kelle peamine äritegevus ei ole põllumajanduslik,
välistamata seejuures toetust mitmes valdkonnas
tegutsevatele põllumajandustootjatele. Mõiste alusel peab
saama määrata kindlaks, milliseid põllumajandustootjaid
ei käsitata tegelike põllumajandustootjatena, võttes
aluseks sellised tingimused nagu sissetuleku testid,
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, äriühingu
eesmärgid ja/või äriühingu registrisse kandmine

Noor põllumajandustootja
peab olema määratletud nii, et see hõlmaks:
i) vanusepiiri, mis ei tohi ületada 40 aastat;
ii) „põllumajandusliku majapidamise juhiks“
olemise tingimusi;
iii) asjakohast koolitust ja/või nõutavaid oskusi.
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Otsetoetustele kohaldatav
rahastamiskõlblik hektar
peab olema määratletud nii, et see hõlmab
põllumajandusliku majapidamise mis tahes
põllumajandusmaad (täpsemalt määruse tekst)

Strateegiakavasse täiendavalt kirjutatavad
mõisted
Näiteks
- vääramatu jõud ja erandlikud asjaolud
- Maapiirkond
- Lühikese raieringiga madalmets
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