Põhiline sissetulekutoetus jätkusuutlikkuseks

Fond

EAGF

Sekkumisliik1

Põllumajanduslik otsetoetus

Territoriaalne kohaldumisala2

Riiklik

Asjaomased erieesmärgid ning Sekkumise eesmärgiks on panustada strateegikava EE 1
kui vajalik, sektoripõhised täitmisesse. Vastavalt SWOT analüüsile on toetustel
eesmärgid3
sektori sissetuleku stabiilsuse tagamisel oluline roll.
Otsetoetused
aitavad
sektori
sissetulekuid
tasakaalustada, seda nii ebasoodsa turuolukorra kui ka
ilmastikutingimuste perioodil.
Tulemusindikaator(-id)

R.4. Sissetulekutoetuse sidumine standardite ja heade
tavadega: sissetulekutoetusega hõlmatud ja teatavate
tingimuste
täitmisega
seotud
kasutatava
põllumajandusmaa osakaal

Toetuskõlblikud taotlejad3

Toetust saavad taotlejad, kes omavad vähemalt {1} ha
põllumajandusmaad.

Vastavus WTO Põllumajandusleppele – sekkumine kuulub art 2 par 5 alla.
Sekkumiste olemuse/nõuete
saavutamisse5.

kirjeldus,

mis

tagab

efektiivse

panuse

erieesmärgi

Toetusepotensiaalsete saajate hulka on kaasatud kõik põllumajandusega tegelevad isikud ning
toetuse maksmise aluseks on nende poolt kasutatav põllumajandusmaa suurus.
Toetuskõlblikkuse tingimused7
Toetuse taotlejad peavad vastama ja täitma strateegiakava peatükis 4.1 „Mõisted ja
minimaalsed nõuded“ sätestatud tingimusi ning peatükis 4.2 sätestatud tingimuslikkuse
nõuded.
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Toetusmäärad/toetuse ühikumäärad/arvutusmeetodid (kaasa arvatud diferentseerimine
territooriumide rühmade kaupa, kui kohaldatav) ning vajadusel lühike selgitus, miks just need
on sobilikud sihttasemete saavutamiseks, arvestades baastaset8
Põhisissetulekutoetuse ühikumäära diferentseerimine …. (?)
Küsimused töögrupis osalejatele:
-

Põhisissetuleku ühikumäära suurus ha kohta?

-

Kas põhisissetulekutoetuse osas peaks või ei peaks kehtestama piirkondlikult
ühikumäära diferentseerimist?

-

Kui teie arvates peaks ühikumäära diferentseerima, siis milliste objektiivsete
näitajate alusel ja millises suuruses?

Planeeritud toetuse ühikusumma(-d) ja sekkumise soovituslik rahaeraldis9
Planeeritud ühikusumma(-d) ja 2021
rahalised eraldised

2022

2023

2024

2025

2026

2027

€

Summa(-de) põhjendus:


Maksimaalne varieeruvus (%) või maksimumsumma, kus kohaldatav (% või
EUR):_____________________________
[finantspaindlikkuse võti, seda on vajalik kehtestada selleks, et ette ütelda, palju võib
planeeritud ühikumäär erineda tegelikult väljamakstavast ühikumäärast ning seda tuleb
ka põhjendada, nt 10% nii üles kui allapoole]
Iga-aastased
väljundid10

kavandatud 2021

Väljundindikaator 1 – jaotatuna
nõuete kaupa nt. toetuse määra
või
ühikumäära kaupa, kui
kohaldatav

O.4. Hektarite arv toodanguga
sidumata otsetoetuse (BISS)
kohta

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Baastase KOM arvutustes 2016
aasta 953 576 ha, tegelik ÜPT pind
2019 aastal 965 253 ha
O.5.
Toetusesaajate
arv
toodanguga
sidumata
otsetoetuse (BISS) kohta
2019 toetuse saajate arv 14 262
(ÜPT)

Sekkumise summaarne soovituslik rahaeraldis11
Iga-aastased
rahaeraldised

soovituslikud 2021

Soovituslike rahaeraldiste summa
(planeeritud
väljundid
x
ühikusumma(-d))* (€)
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