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Eesti maaelu arengukava 20142020


MAK 2014-2020 ettevalmistamiseks on
loodud valdkonnapõhised töögrupid kuhu
on kaasatud ettevalmistava juhtkomisjoni
liikmed (ettevalmistav juhtkomisjon) ja
sotsiaalpartnerite esindajad.
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Eesti maaelu arengukava 2014-2020
prioriteetidepõhised olukorrakirjeldused.



Eelnõud seisuga 01.05.2012
Prioriteet 1: Teadmussiire põllumajanduses, metsanduses ja
maapiirkonnas (PDF 147 KB)
Prioriteet 2: Põllumajanduse konkurentsivõime ja
põllumajandusettevõtete elujõulisus (PDF 316 KB)
Prioriteet 3: Toidutarneahel ja riskijuhtimine (PDF 367 KB)
Prioriteet 4: Ökosüsteemid (PDF 806 KB)
Prioriteet 5: Ressursisääst ja keskkonnasäästlik majandus
(PDF 71 KB)
Prioriteet 6: Töökohad ja maapiirkonna areng (PDF 561 KB)



Allikas: www.agri.ee
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MAK 2014-2020 valdkonnapõhised
töögrupid


Bioenergia
Meede – investeeringud bioenergia tootmisse ja kasutamisse
Töögrupi kohtumised: 1. november ja 7. detsember 2012. a
Kontakt: Martti Mandel, tel 625 6235, martti.mandel@agri.ee



Keskkond
Meede – põllumajanduslik keskkonnatoetus
Töögrupi kohtumised: 11. oktoober, 12. oktoober, 18, oktoober, 23. oktoober, 30.
oktoober, 1. november, 8. november, 21. november, 26. november, 29. november, 11.
detsember, 12.detsember ja 18. detsember 2012. a
Kontakt: Katrin Rannik, tel 625 6109, katrin.rannik@agri.ee



Kogukonna juhitud kohalik algatus
Meede – Leader
Töögrupi kohtumised: 5. oktoober, 25. oktoober, 14. november ja 12. detsember
2012. a
kontakt Anneli Kimmel, tel 625 6531, anneli.kimmel@agri.ee



Loomade heaolu
Meede – loomade heaolu toetus
Töögrupi kohtumised: 22. oktoober, 30. oktoober 2012.a ja 17. jaanuar 2013. a
kontakt Katrin Rannik, tel 625 6109, katrin.rannik@agri.ee
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MAK 2014-2020 valdkonnapõhised
töögrupid


Maaettevõtlus
Meede – investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas
mittepõllumajandusliku tegevuse suunas
Töögrupi kohtumised: 25. oktoober, 23. november 2012. a
Kontakt: Ülle Puusta, tel 625 6294, ylle.puusta@agri.ee



Mahepõllumajandus
Meede – mahepõllumajandus
Töögrupi kohtumised: 9. oktoober, 24. oktoober ja 6. november 2012. a
Kontakt: Marika Ruberg, tel 625 6537, marika.ruberg@agri.ee



Metsandus
Meetmed – metsa majandusliku ja ökoloogilise elujõulisuse parandamine;
metsandussaaduste töötlemine ja turustamine
Töögrupi kohtumised: 12. oktoober ja 29. november 2012. a
Kontakt: Mati Tõnismäe, tel 625 6149, mati.tonismae@agri.ee



Põllumajanduse arendamine
Meetmed – investeeringud põllumajandusliku majapidamise tulemuslikkuse
parandamiseks; noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine; väikeste
põllumajandusettevõtete arendamine; tootjarühmade loomine
Töögrupi kohtumised: 24. oktoober, 22. november ja 12. detsember 2012. a
Kontakt: Ülle Puusta, tel 625 6294, ylle.puusta@agri.ee
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MAK 2014-2020 valdkonnapõhised
töögrupid






Taristu
Meede – põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid
Töögrupi kohtumine: 16. oktoober 2012. a
Kontakt: Mati Tõnismäe, tel 625 6149, mati.tonismae@agri.ee
Tarneahel
Meetmed – kvaliteedikavas osalemine ja kvaliteedikavade raames
toodetud toodete promotsioon; investeeringud
põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks; koostöö
Töögrupi kohtumised: 19. oktoober ja 30. oktoober 2012. a
Kontakt: Taavi Kand, tel 625 6249, taavi.kand@agri.ee
Teadmussiire ja nõuanne
Meetmed – teadmussiire ja teave; nõuandeteenuste toetamine
Töögrupi kohtumised: 12. oktoober, 1. november ja 4. detsember
2012. a
Kontakt: Hanna Kreen, tel 625 6563, hanna.kreen@agri.ee
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Eesti maaelu arengukava 20142020


Põllumajanduse arendamine
töögrupp
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PRIORITEET 2: PÕLLUMAJANDUSE
KONKURENTSIVÕIME JA
PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTETE ELUJÕULISUS
1. PRIORITEEDI SELGITUS
Kõigi põllumajandusvormide konkurentsivõime ning
põllumajandusettevõtete elujõulisuse edendamine, keskendudes
järgmistele valdkondadele:
a) oluliste struktuuriliste probleemidega
põllumajandusettevõtete ümberkorraldamise hõlbustamine,
eelkõige selliste ettevõtete, kelle turul osalemise tase on
madal, kes on suunatud konkreetsete sektorite turule ning
kes vajaksid põllumajandusliku tegevuse mitmekesistamist;
b) põlvkondadevahetuse lihtsustamine põllumajandussektoris.
Põllumajandusvormide all mõeldakse maaelu meetmete kontekstis kõiki
põllumajandusliku majapidamise
 esinemise viise, suuruse, tootmistüübi või omaniku juriidilise staatuse erisustest
sõltumata..
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MAK 2014-2020
2. PÕLLUMAJANDUSE RESTRUKTUREERIMINE
 2.1 Põllumajandusliku ettevõtluse positsioon
majanduses
 2.2 Põllumajandustoodangu struktuur
 2.3 Põllumajandusliku ettevõtluse regionaalsus
 2.4 Põllumajandusliku ettevõtluse jätkusuutlikkus
aastatel 2005-2010
 2.4 Põllumajandusettevõtete majandusnäitajad
2006–2010
 2.6 Maaparandus
 3. PÕLVKONDADEVAHETUS
PÕLLUMAJANDUSSEKTORIS
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Meede … Investeeringud põllumajandusliku
majapidamise tulemuslikkuse parandamiseks
(art 18(1)(a))
 Meede … Investeeringud
põllumajandustootmise arendamiseks
 Meede … Investeeringud
loomakasvatusehitistesse
 Meede … Tootjarühmade loomine (art 28)
 Meede … Noorte põllumajandustootjate
tegevuse alustamine (art 20(1)(a)(i))
 Meede … Väikeste põllumajandusettevõtete
 arendamine (art 20(1)(a)(iii)
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Meede … Investeeringud
põllumajandustootmise arendamiseks


Eesmärk



Meetme üldeesmärk on põllumajandusettevõtte konkurentsivõime parandamine ja seeläbi aidata
kaasa keskkonnasõbraliku põllumajandustootmise arengule Eestis.



Spetsiifilised eesmärgid:



Tehnoloogia taseme tõstmine, põllumajandussektori ajakohastamine ja toodangu kvaliteedi
parandamine.



Traditsioonilise kultuurmaastiku säilitamine läbi keskkonnasõbralikumate maaviljelusmeetodite.



Omatoodetud põllumajandussaaduste töötlemisele ja seeläbi põllumajandusettevõtjate toodetud
lisandväärtuse suurendamisele kaasaaitamine.



Toetatavad tegevused



Toetatavad oninvesteeringud nii ehitistesse kui masinatesse ja seadmetesse, mis on seotud
põllumajandusettevõtete arendamise ning tootmise kaasajastamisega.



Lisaks võib toetust taotleda investeeringuteks istandike rajamiseks, piirdeaedade ning
konstruktsioonide rajamiseks, mesinduse arendamiseks, seenekasvatuse arendamiseks,
loomakasvatuspuuride ja sinna juurde kuuluvatesse vajalike seadmete soetamiseks.



Toetatava tegevuse osaks (ainult koos eelpool nimetatud investeeringutega) võib olla ka:



turundustegevus (infokandja ja jaotusmaterjali koostamine, veebilehe loomine ning messil
osalemine);
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Meede … Investeeringud põllumajandustootmise
arendamiseks

Toetuse määr ja suurus
Maksimaalne toetusmäär on kuni 40% investeeringu
abikõlbliku kulu maksumusest. Noortel
põllumajandustootjatel on toetuse määr kuni 50%
investeeringu abikõlbliku kulu maksumusest.
 Traktorite ja kombainide puhul on maksimaalne
toetusmäär 30% investeeringu abikõlbliku kulu
maksumusest.
 Maksimaalne toetussumma antud meetme raames
ühe ettevõtja kohta perioodi jooksul (2014-2020) on
150000 eurot.
 Maksimaalne toetussumma kontserni kohta perioodi
jooksul (2014-2020)on 150 000 eurot.
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Meede … Investeeringud
loomakasvatusehitistesse














Eesmärk
Meetme üldeesmärk on põllumajandusettevõtte konkurentsivõime
parandamine.
Spetsiifilised eesmärgid:
Konkurentsivõime suurendamine, sh uute toodete, tehnoloogiate ja
innovatsiooni kasutuselevõtmise soodustamine.
Loomakasvatusehitiste vastavusse viimine keskkonnatingimuste ja
energiasäästu nõuetega.
Toetuse saajad
Veise-, sea-, lamba-, kitse-, küüliku, hobuse- või linnukasvatusega tegelevad
ettevõtjad, kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende
töötlemisest saadud toodete müügitulu ületab 50% kogu müügitulust.
Toetuse määr ja summa
Maksimaalne toetusmäär 40% abikõlbliku kulu maksumusest.
Maksimaalne toetussumma programmiperioodi jooksul on 500 000 eurot.
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Meede … Tootjarühmade loomine (art 28)










Eesmärk
Üldeesmärk on põllumajandusega tegelevate ettevõtjate ja
erametsaomanike konkurentsivõime tõstmine ja turujõu
suurendamine läbi nende ühise majandustegevuse edendamise.
Toetuse saajad
põllumajandustootjaid ühendav tulundusühistu, kelle
liikmeteks on põllumajandustootjad ja neid ühendavad
tulundusühistud ning kelle eesmärgiks on ühiselt turustada oma
liikmete või liikmeks olevate tulundusühistute liikmete toodetud
põllumajandustooteid ja nende töötlemisel saadud tooteid
Toetuse määr
Toetust antakse kindlasummalise toetusena iga-aastaste osamaksete
teel. Toetust saab taotleda viie aasta jooksul alates tunnustamise
kuupäevast kokku kuni 500 000 eurot.Viimane osa makstakse välja
vaid juhul, kui äriplaan on nõuetekohaselt rakendatud.
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Meede … Noorte põllumajandustootjate
tegevuse alustamine














Eesmärk
Meetme üldeesmärk on noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise
hõlbustamine ja põlvkondade vahetusele kaasaaitamine põllumajanduses
ning kaasaegsete teadmistega ja kogemustega põllumajandustootjate
jätkusuutliku vanuselise struktuuri kujundamisele kaasaaitamine.
Spetsiifilised eesmärgid:
Noorte põllumajandustootjate abistamine põllumajandusliku majapidamise
sisseseadmisel.
Noorte põllumajandustootjate ettevõtte edaspidine struktuuriline
kohandamine.
Tööhõivevõimaluste laiendamine noortele.
Noorte põllumajandustootjate erialase pädevuse ja töökogemuse
suurendamine.
Vähemalt 50% toetusega kavandatavatest tegevustest peab olema suunatud
põllumajandusliku põhivara soetamiseks.
Toetust makstakse kahes osas kindlasummalise toetuse vormis kokku kuni
40 000 eurot.
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Meede … Väikeste põllumajandusettevõtete
arendamine















Eesmärk
Meetme üldeesmärk on aidata kaasa mitmekesise põllumajandusettevõtete
struktuuri säilimisele ja parandada väikeste
põllumajandusettevõtjatemajandusliku jätkusuutlikkust.
Spetsiifilised eesmärgid:
Väikeste põllumajandusettevõtete majandusliku toimimise parandamine.
Tööhõive säilitamine põllumajanduses.
Nõuded toetuse saajale:
Ettevõtja aastane müügitulu on vahemikus 4 000–20 000 eurot.
Toetuse taotleja peab esitama äriplaani. Äriplaani rakendamine peab algama
kuue kuu jooksul alates toetuse andmist käsitleva otsuse kuupäevast.
Toetust taotlevas ettevõttes on tegeletud põllumajanduslikku tootmisega
aktiivselt vähemalt kolm aastat.
Toetuse määr
Toetussumma põllumajandusettevõtte kohta perioodi jooksul on 15 000
eurot, mida makstakse vähemalt kahes osas.
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Tänan tähelepanu eest.
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