Täiendav ümberjaotav sissetulekutoetus jätkusuutlikkuseks

Fond
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Sekkumisliik1

Põllumajanduslik otsetoetus

Territoriaalne kohaldumisala2

Riiklik

Asjaomased erieesmärgid ning Sekkumise eesmärgiks on tagada strateegikava EE 1
kui vajalik, sektoripõhised täitmist. Vastavalt SWOT analüüsile on toetustel sektori
eesmärgid3
sissetuleku stabiilsuse tagamisel oluline roll.
Otsetoetused
aitavad
sektori
sissetulekuid
tasakaalustada, seda nii ebasoodsa turuolukorra kui ka
ilmastikutingimuste perioodil. Vastavalt kirjeldatud
vajadustele on vajalik väikeste põllumajandustootjate
toetamise jätkamine, et maapiirkonnad oleksid
elujõulisemad ning oleks võimalik panustada
maapiirkondade tööhõivesse ja arengusse.
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 saavad põhilist
sissetulekutoetust
jätkusuutlikkuseks.
Toetust
makstakse kuni {X}ha põllumajandusmaa kohta.

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

kirjeldus,

mis

tagab

efektiivse

panuse

erieesmärgi

Toetust võib maksta väikestele või keskmise suurusega ettevõtetele. Vastavalt 2018 a
andmetele on keskmiseks ettevõtte suuruseks 66 ha ning 2019 andmetel 68 ha.
Toetuskõlblikkuse tingimused7
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Art. 99(d)
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Art 99(d)
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Art 99(f)
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Ümberjaotava toetust saab põhisissetulekutoetuse ha alusel, kuni {esimeste X} ha-ni
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
Toetuse ühikumäära võib diferentseerida samadel alustel nagu põhisissetulekutoetust või ha
gruppide kaupa. Toetus ei tohi olla suurem kui keskmine otsetoetus taotlemise aastal.
Küsimus töögrupi liikmetele:
-

Mis oleks maksimaalne ha arv, millele ümberjaotavat toetust rakendada?

-

Kas toetuse ühikumäära peaks diferentseerima?

-

Kui teie arvates peaks toetuse ühikumääa diferentseerima siis millises ulatuses ja
millistel alustel?

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

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2026

2027

€

Summa(-de) põhjendus:


Maksimaalne varieeruvus (%) või maksimumsumma, kus kohaldatav (% või
EUR):_____________________________
[finantspaindlikkuse võti]
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 kohta

2022

2023

2024

2025

O.5.
Toetusesaajate
arv
toodanguga
sidumata
otsetoetuse kohta

Sekkumise summaarne soovituslik rahaeraldis11
Iga-aastased
rahaeraldised

soovituslikud 2021

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