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Ebasoodsate piirkondade
toetus (MAK meede 2.1) (ptot
omanikud)
Mahepõllumajandusliku
tootmise toetus (MAK neli

Töötlejale
Maht
2010
mln €
10,7

4,3

1,2

1,3

Meede

Märkused
Maht
2010
mln €
Makstakse piima täiendava otsetoetuse
toetusõiguste alusel. Praeguse seisuga rakendub
2012 lõpuni. 2012 maht väheneb.
Makstakse veise täiendava otsetoetuste
toetusõiguste alusel. Praeguse seisuga rakendub
2012 lõpuni. 2012 maht väheneb.
Praeguse seisuga rakendub 2013 lõpuni. Kui
soovitakse, tuleb uuesti taotleda.
Maksti 2010.a ühekordse erakorralise meetmena
2009. a turukriisi mõjude leevendamiseks

26,7
0,1

4,0
2,7

1,7

Toetust makstakse eesti tõugu, eesti raskeveo
tõugu ja tori tõu universaalsuuna hobuse
kasvatamise ning eesti maatõugu veise pidamise
eest. 2010. aasta taotlusvooru raames maksti
toetust 628 maakarja veise eest summas 121
tuhat eurot.
Jääb kuni 2014. Siis uus MAK. Hetkeseisuga on
oluline.
Jääb.
Jääb. Uues MAKis - toetust rohkem seostada
tootega, turule jõudmisega.
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erinevat mahedat) (ptot
omanikud)
Põllumajandustootja
asendamise toetus
Vasikatoetus/tiine mullika
toetus
Noorte põllumajandustootjate
tegevuse alustamine (MAK
1.2)

Investeeringud

0,22

0,08

Kõ/Tõ

Investeeringud
mikropõllumajandusettevõtete
arendamiseks (MAK 1.4.1)

Investeeringud
loomakasvatusehitistesse
(MAK 1.4.2)

Põllumajandustoodetele ja
mittepuidulistele
metsasaadustele
lisandväärtuse andmine
(MAK 1.6)

1,8

Majandustegevuse
mitmekesistamine
maapiirkonnas (MAK 3.1)

0,12

0,6

6,4

Sektori soov. Eesmärk suurendada piimatootmist
kolmandiku võrra.
MAK 1.2 2010. aasta voorus määrati toetust 67
noortalunikule summas 2,5 miljonit eurot, sh 2
piimandusega tegelevale/alustavale noortalunikule summas 80 tuhat eurot. 2011. aasta
taotlusvooruks muudeti hindamiskriteeriume
selliselt, et piimakarja kavastusega tegeleva
ettevõtte üle võtvad noored saavad lisapunkte.
MAK 1.6 2010. a voorus määrati toetus 4
piimatööstusele.
Tööstuste vajalik koguinvesteerimismaht 15 mln
€ aastas. Kõike seda MAKist seda katta on
ebareaalne (järgmise perioodi eelarve väheneb
25-40%).
MAK 1.4.1 2010. aastal toimunud taotlusvoorus
määrati kokku toetust 211 taotlejale summas 9,3
miljonit eurot, sh 13 piimatootjale summas 560
tuhat eurot.

2010. aastal toimunud taotlusvoorus määrati
kokku toetust 62 taotlejale summas 12,6 miljonit
eurot, sh 20 piimatootjale summas 6,4 miljonit
eurot.
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Tootjarühmade loomine ja
arendamine (MAK 1.9)

Turundusteavitus

Teadus-arendus
(T&A)

Koolitus

Kõ/Tõ Turuarendustoetus (riiklik)

0,5

–

Turuarendustoetus (riiklik)

0,12

Promotsioonimeede (EL)
–
Promotsioonimeede (EL)
Koolitus- ja teavitustegevused (MAK 1.1)
Toidukvaliteedikavade
–
raames toodetud toodete alane
teavitamis- ja
edendamistegevus (MAK
1.7.3)
Välismessitoetus (str.fond
EAS)
Eksporditurunduse toetus
(str.fond EAS)
Ke/Tõ Põllumajandus- ja
–
Põllumajandus- ja
toidusektoris ning
toidusektoris ning
metsandussektoris uute
metsandussektoris uute
toodete, töötlemisviiside ja
toodete, töötlemisviiside ja
tehnoloogiate arendamise
tehnoloogiate arendamise
alane koostöö (MAK 1.7.1)
alane koostöö (MAK 1.7.1)
Kõ
Põllumajandusloomade
0,87
aretustoetus (riiklik)
Arendustöötaja kaasamise
toetus (str.fond EAS)
Teadus-arendustegevuse
toetus (str.fond EAS)
Koolitus- ja teavitustegevused (MAK 1.1)
Nõuandesüsteemi ja –teenuste 0,13
toetamine (MAK 1.3)

–
0,05

0,02
0,37
–

2010. aastal toimunud taotlusvoorus määrati
kokku toetust 11 tootjarühmale summas 622
tuhat eurot, sh 7 piimandusega tegelevale
tootjarühmale summas 458 tuhat eurot.
2010. a sai toetust 6 piimatoodete tutvustamise ja
turustamisega seotud projekti.

Alates 2010 on välismessitoetus ja
eksporditurunduse toetus liidetud üheks
ekspordi arendamise toetuseks.
2010. aasta voorus piimatootjatele ega –
töötlejatele toetust ei määratud. 2011. a voorus
määrati toetus ühele piimatööstusele.
Oluline on sisuline innovatsioon, seda tuleb
toetada.
Riigiabiluba kehtib 2013. aasta lõpuni. Oluline,
vaja uuendada.

0,31
0,02
Vt turundus-teavitus MAK 1.1
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Teadmiste ja oskuste
arendamise toetus (str.fo
nd EAS)
Praktikatoetus (riiklik)

–

0,04

EL
turukorraldus

Piimatoodete eksporditoetus

1,1

Või ja lõssipulbri
sekkumiskokkuost
Või eraladustamine

6,9
0,01

Koolipiimatoetus

1,3

Ekspordigarantii
Impordikvaliteedi
kontrollimise
tõhustamine
Maksusoodustus
toiduainetele

Suurtööstused samuti huvitatud.
Toetusmeede oli viimati aktiivne jaan-nov 2009,
kuid osa väljamakseid 2010 (toetusenumber
2009-10 kokku).
Tõenäoliselt meede pärast 2013. a kaob.
Pärast 2013. a võib rakenduda vaid
pakkumismenetluse teel.
Pärast 2013. a võib iga-aastane rutiinne
rakendumine asenduda vajaduspõhise
rakendamisega. Võib laieneda lõssipulbrile.
EL toetus ja Eesti täiendav toetus kokku
EAS, KredEx.
Järelevalve. Imporditud piima kvaliteedi
kontrollimine.
Käibemaksusoodustus. Praeguse koalitsiooni
puhul ebatõenäoline. Vähendab riigi sissetulekut,
kuid tarbija kulutusi ei pruugi vähendada.
Järelevalve (kaubamärgikaitse). Tarbija
eksitamine – VTA.

Intellektuaalse
omandi kaitse
KOKKU

61,54

KOKKU

12,12
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