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15,342

Otsetoetuste taset mõjutavad asjaolud
• Üleminekutoetuste maksmine/mittemaksmine

(perioodil 2014-2020 on üleminekutoetusi võimalik
maksta kogusummas 139,6 mln eurot)

• Toetusaluse maa pindala muutumine (referentstase
toetuste eraldamisel oli 865 061 ha (2009. aasta tase),
2015. aastal on toetusalust maad arvestuslikult ca
973000 ha)
• Sammastevahelise paindlikkuse võimaluste
kasutamine

Sammastevaheline paindlikkus
• Liikmesriigid võivad otsustada kasutada EAFRDst
rahastatavate maaelu arengu programmide raames võetavate
meetmete jaoks lisatoetust kuni 15% nende aastasest
riiklikust otsetoetuste ülemmäärast
• Liikmesriigid võivad otsustada kasutada otsetoetusteks kuni
15% neile EAFRDst rahastatavate maaelu arengu
programmide raames aastateks 2015-2020 eraldatud
summadest. Liikmesriigid, kus keskmine otsetoetuse määr
hektari kohta on alla 90% EL keskmisest tasemest, võivad
otsustada täiendava 10% vahendite kasutusele võtmise
otsetoetustena
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I sambast lisanduv

Otsetoetuste liigid alates 2015
• Otsetoetus muutub mitmeosaliseks:
 ÜPT jätkamine kuni 2020
 kohustuslik lisatoetus, keskkonda ja kliimat säästvate
põllumajanduslike tootmisviiside rakendamise eest
 kohustuslik lisatoetus noortele põllumajandustootjatele
• Valitavad lisatoetused
 Väiketootjate toetus
 ümberjaotav toetus (kõrgem toetusmäär esimestele hektaritele)
 seotud toetused raskustes olevale sektorile
• Võimalus riigieelarvest üleminekutoetuste maksmine vähenevas
mahus
 2014.a. 80% kuni 2020.a. 50%

Otsetoetuste
toetusõiguslikkus
Aktiivne tootja:
-

Otsetoetusi ei anta füüsilistele või juriidilistele isikutele ega füüsiliste või
juriidiliste isikute rühmadele, kelle põllumajandusmaal ei toimu liikmesriikide
määratletavat minimaalset tegevust
- Otsetoetusi ei anta füüsilistele või juriidilistele isikutele ega füüsiliste või
juriidiliste isikute rühmadele, kes haldavad lennujaamu, veerajatisi, alalisi
spordiväljakuid või puhkealasid või osutavad raudtee- või kinnisvarateenuseid
+ lisame ettevõtted, kes tegelevad üksnes metsamajandamisega äriseadustiku alusel
äriregistrisse kantud põhitegevusena
Aktiivse tootja kriteeriumide täitmist ei kontrollita põllumajandustootja suhtes, kelle
saadud otsetoetuste kogusumma eelneval aastal ei ületanud 5000€.
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Minimaalne
tegevus
•

•

•
•

•

Põllumajandusmaa, mis on taotleja kasutuses, on hooldatud, kasutades selliseid
meetodeid või asjakohaseid agrotehnilisi võtteid, mis välistavad ebasoovitava taimestiku
ulatusliku leviku ning võimaldavad seda maad kasutusele võtta põllumajandusliku
tegevusega tegelemiseks ilma lisakuludeta järgmisel kasvuperioodil.
Rohumaad ja sööti jäetud maad, mis on taotleja kasutuses ja mida ei kasutata loomade
karjatamiseks, on niidetud vähemalt üks kord aastas taimede kasvuperioodi jooksul
hiljemalt 20.augustiks. Niide peab olema kokku kogutud ja ära veetud. Rohumaade muu
hooldamise viis peab andma niitmisele sarnase tulemuse.
Rohumaade hooldamine hekseldamise läbi ei ole lubatud.
Põllumajandusega tegelevad isikud , kes vaid hooldavad niitmise teel püsirohumaid ja
looduslikke rohumaid võivad niita alates 1. juulist.
Kui taotleja omab keskkonnasõbraliku majandamise toetuse kohustust ja on valinud
valikulise nõudena üle ühe aasta rohumaade niitmise siis loetakse nimetatud kohustuse
alune maa põllumajandusliku otsetoetuse toetusõiguslikuks ka juhul, kui see ei ole
vastavalt punktile 2 taotlemise aastal niidetud.
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Põllumajandusmaal lubatud
mittepõllumajanduslikud tegevused
Tegevus
Laat
Näitus sh ka põllumajandus(tehnika)näitus
Spordivõistlus
Jõudluskatsed
Põllumajandusloomade oksjonid
Meelelahutusüritused
Künnivõistlus
Punktides 1-7 nimetatud üritust teenindav
maa (nt autode parkla jms)

Telkimine
Lumekatte olemasolul jääraja rajamine ja
kasutamine
Lumekatte olemasolul ralliraja rajamine ja
kasutamine
Lumekatte olemasolul suusaradade rajamine
ja kasutamine

intensiivsus
laad
Tegevus ei tohi kahjustada
põllumajandusmaad selliselt,
et sealne rohukamar või
mullakamar on kahjustatud ja
seda maad peab olema
võimalik uuesti
põllumajanduslikuks
tegevuseks kasutusele võtta
ilma lisakuludeta.

kestvus
Kuni üks
nädal
korraga

ajastus
Põllumaal
väljaspool
taimekasvuperioodi.

Ei piira
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„Rohestamise“ nõuded
• Toetust saavad põllumajandustootjad peavad järgima
oma toetusõiguslikel hektaritel kliimat ja keskkonda
säästvaid põllumajandustavasid, milleks on:
 põllumajanduskultuuride mitmekesistamine
 olemasoleva püsirohumaa säilitamine
 ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala

Mitmekesistamise kontrolliks
asjakohane periood
Ettepanek: 15.juuni – 15.august
Optimaalne
Kasvuperiood
270-360 päeva

Kultuur
Taliviljad
Rukis
Talinisu
Tritikale
Suviviljad
Nisu
Oder
Kaer
Hernes
Raps
Taliraps/-rüps

Külviaeg
20.08-10.09
20.08-5.09
01.09-10.09

01.08-15.08

345-360 päeva

Juuli keskpaik-august

Suviraps/-rüps

15.04-10.05

110-130 päeva

Aug-sept

15.04-10.05
15.04-10.05
15.04-10.05
15.04-10.05
15.04-10.05

Koristusaeg
Aug-sept

Aug-sept
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Ökoloogilise kasutuseesmärgiga alad
Maastikule iseloomulike
vormide elemendid
(ühised HPK-ga)
Puude grupp, puude ja
põõsasterühm ja puudesalud
(sh kivihunnikutega)
Puude rida, hekk või
metsasiil

Asukoht

Mõõdud

Põllumaal

Kuni 0,5 ha

Põllumaal või põllumaaga külgnev

Heki ja metsasiilu max laius 0m,
min pikkus 20 m. Puude real
vähemalt 3 puud 10 m kohta
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Traditsioonilised kiviaiad

Põllumaal või põllumaaga külgnev

4

Maaparanduskraavid

Põllumaal või põllumaaga külgnev
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LoodusKS § 4 lg 1 kaitstavad
looduse üksikobjektid
Võimalikud praktikad
Kesa
Lämmastikku siduva
põllumajanduskultuuriga
alad
Lühikese raieringiga
madalmetsa alad

Põllumaal või põllumaaga külgnev

1

2

6
7

8

põllumaa
Põllumaa
Koefitsient 0,7
Põllumaal
Koefitsient 0,3

Vajab täiendavat arutelu.

Tootmise keeld
LR peab koostama loetelu.
Liblikõielised, kõrvitsalised,
astelpaju
Energiapaju
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Lisatoetus noortele põllumajandustootjatele
• Lisatoetust makstakse noortele põllumajandustootjatele,
kes alustavad oma põllumajanduslikku tegevust 5 esimese
tegevusaasta jooksul. Taotlemise aastal peavad alustavad
ettevõtjad olema alla 40-aastased
• ÜPT 25%-line juurdemakse, mida piiratakse 25 hektariga,
ettepanek tõsta skeemi 0,3% otsetoetuste eelarvest aasta
kohta
• Noorte põllumajandustootjate toetuse määra võimalik
ümbervaatamine (%) – igal aastal 1. augustiks

Väiketootjate toetusskeem
• Liikmesriik võib maksta väiketootjate toetusskeemis
osalevatele taotlejatele toetust lihtsustatud korras: nõuetele
vastavus ja rohestamine ei kohaldu. Taotleja liitumisotsus
hiljemalt 15.augustiks 2015.a.
• Toetuse suurus kuni 1250€
• Väiketootja toetus kujuneb individuaalse summana
erinevatest osatoetustest. Kui summa läheb suuremaks
1250 €-st, vähendatakse osatoetusi proportsionaalselt.
• Ei vaja summa eraldamist ÜPT kogusummast

Tootmisega seotud toetus
• Jätkamine piimasektori eritoetuse sarnase toetusega ja
• Lisandub aiandussektori toetus ravim ja maitsetaimede,
avamaa köögivilja, maasikate ning viljapuu ja marjaaedade
kasvupindade alusel

Otsetoetuste piiramine
• Liikmesriik peab otsetoetuste summat vähendama
järgmiselt:
 5 % osamakse puhul, mis ületab 150 000 eurot
• Osutatud summa arvutamisse ei arvata “rohestamise”
toetus

• Soodustust ei anta põllumajandustootjatele, kes tekitas
käesoleva artikli mõju vältimiseks vajalikud tingimused
kunstlikult peale 19. oktoobrit 2011

Aitäh!
triin.kraav@agri.ee

