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Vabariigi Valitsuse korralduse ““Eesti maaelu arengukava  

2014–2020” muudatusettepanekute  

heakskiitmine  

ja volituse andmine” eelnõu seletuskirja  

lisa 1 – ““Eesti maaelu arengukava 2014–2020”  

muudatusettepanekud” 

 
 

 „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ 7. muudatusettepanekud 
 
Muudatusettepanek nr 1  

1. Kavandatud 
muudatuse liik (Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) nr 1305/2013 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist 
(EAFRD) antavate maaelu 
arengu toetuste kohta ja 
millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu 
määrus (EÜ) nr 
1698/2005 (ELT L 347, 
20.12.2013, lk 487–548))  

Artikli 11 punkti a alapunkti i kohane otsus (komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 
808/2014, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 
1305/2013 (Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta) rakenduseeskirjad (ELT L 227, 31.07.2014, lk 18–
68) artikli 4 lõike 2 esimene lõik) 

☐ 

Artikli 11 punkti a alapunktide ii või iii kohane otsus  
 

☐ 

Artikli 11 punkti b kohane otsus 
 

☐ 

Artikli 11 punkti b teise lõigu kohane teavitamine 
 

☒ 

Artikli 11 punkti c kohane teavitamine 
 ☐ 

2. Partnerluslepingus 
toodud informatsiooni 
muutmine 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega 
kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, 
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469) artikli 30 lõike 2 kohane 
muudatus 

☐ 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 4 ja artikli 30 lõike 3 kohane muudatus ☐ 

3. Muudatuse seotus 
määruse (EL) nr 808/2014 
artikli 4 lõike 2 kolmanda 
lõiguga 
(ei lähe samas artiklis 
toodud piirmäärade 
arvestusse)  
 

Muudatus tuleneb kiireloomulisest meetmest, mis on tingitud liikmesriigi pädeva 
asutuse ametlikult kinnitatud loodusõnnetustest ja katastroofidest 

☐ 

Muudatus tuleneb Liidu õigusraamistiku muutmisest 
 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkuse 
analüüsist 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58 lõikes 7 osutatud iga-
aastase jaotusega seotud muutusest  ☐ 

4. Muudatuse kirjeldus  

Muudatuse kirjeldus Peatükist 8.1. (rohkem kui ühe meetme suhtes kohaldatavate üldtingimuste 
kirjeldus) eemaldatakse rahastamisvahendite kasutamist käsitletavatest 
ühissätetest viide selle kohta, et rahastamisvahendist antava laenuga uut 
investeeringut täiendava ja sellega seotud käibekapitali rahastamine on võimalik 
üksnes põllumajandussektori puhul, võimaldades seega seda ka 
põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise puhul (meetme 4 „Investeeringud 
materiaalsesse varasse“ tegevuse liigi 4.2 „Investeeringud põllumajandustoodete 
töötlemiseks ja turustamiseks“ raames) ja maapiirkonnas majandustegevuse 
mitmekesistamise investeeringute puhul (meetme 6 „Põllumajandusettevõtete ja 
ettevõtluse areng“ tegevuse liigi 6.4 „Investeeringud majandustegevuse 
mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“ 
raames). 
 
Enne muudatust: 



2 

 

/…/ 
Rakendatavad rahastamisvahendid 
/…/ 
Rahastamisvahendist antava laenuga võib rahastada ka 
põllumajandussektorisse tehtavat uut investeeringut täiendavat ja sellega 
seotud käibekapitali, kuid mitte rohkem kui 30% ulatuses rahastamisvahendist 
antava laenu kogusummast. Muud finantstoodete rakendamise olulisemad 
tingimused on toodud alljärgnevas tabelis. 
/…/ 

 
Pärast muudatust: 

/…/ 
Rakendatavad rahastamisvahendid 
/…/ 
Rahastamisvahendist antava laenuga võib rahastada ka 
põllumajandussektorisse tehtavat uut investeeringut täiendavat ja sellega 
seotud käibekapitali, kuid mitte rohkem kui 200 000 euro ulatuses või 30% 
ulatuses investeeringu rahastamiskõlblike kulude rahastamisvahendist antava 
laenu kogusummast, olenevalt sellest, kumb summa on suurem. Muud 
finantstoodete rakendamise olulisemad tingimused on toodud alljärgnevas 
tabelis. 
/…/ 

. 

Muutmise põhjused ja/või 
muutmist õigustavad 
rakendusprobleemid 

2017. a 13. detsembril vastu võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
2017/2393 (nn Omnibus-määrus) artikli 1 lõike 20 punktiga a täiendati määruse nr 
1305/2013 artikli 45 lõiget 5, laiendades käibekapitali rahastamise võimalust ka 
teistele investeeringutele peale põllumajandus- ja metsandussektori 
investeeringuid. Muudatuse eesmärgiks on tagada võimalikult mitmekesised 
projektide rahastamise võimalused ka mittepõllumajandussektori ettevõtjate jaoks. 
Tulenevalt COVID-19 pandeemiast on maapiirkonna ettevõtjatel suurenenud 
vajadus käibevahendite järele, mistõttu loob antud muudatus võimaluse aidata 
rahastamisvahendist rakenduvate laenudega kaasa võimendunud turutõrke 
likvideerimisele. 

 
Muudatusettepanek nr 2 

1. Kavandatud 
muudatuse liik (määrus 
(EL) nr 1305/2013)  

Artikli 11 punkti a alapunkti i kohane otsus (komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 
808/2014 artikli 4 lõike 2 esimene lõik) 

☐ 

Artikli 11 punkti a alapunktide ii või iii kohane otsus  
 

☐ 

Artikli 11 punkti b kohane otsus 
 

☐ 

Artikli 11 punkti b teise lõigu kohane teavitamine 
 

☒ 

Artikli 11 punkti c kohane teavitamine 
 

☐ 

2. Partnerluslepingus 
toodud informatsiooni 
muutmine 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 30 lõike 2 kohane muudatus  ☐ 
Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 4 ja artikli 30 lõike 3 kohane muudatus 

☐ 

3. Muudatuse seotus 
määruse (EL) nr 808/2014 
artikli 4 lõike 2 kolmanda 
lõiguga 
(ei lähe samas artiklis 
toodud piirmäärade 
arvestusse)  
 

Muudatus tuleneb kiireloomulisest meetmest, mis on tingitud liikmesriigi pädeva 
asutuse ametlikult kinnitatud loodusõnnetustest ja katastroofidest 

☐ 

Muudatus tuleneb Liidu õigusraamistiku muutmisest 
 

☒ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkuse 
analüüsist 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58 lõikes 7 osutatud iga-
aastase jaotusega seotud muutusest  ☐ 
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4. Muudatuse kirjeldus  

Muudatuse kirjeldus Peatükis 8.1. (rohkem kui ühe meetme suhtes kohaldatavate üldtingimuste 
kirjeldus) lisatakse mitmeaastaste meetmete kohta käivatesse ühissätetesse säte, 
mille kohaselt on alates 2021. aastast meetmete 10 „Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameede“ ja 11 „Mahepõllumajandus“ raames võetud uued kohustused ühe 
kalendriaasta pikkused. 
 
Enne muudatust: 

Maaeluministril on õigus kehtestada määruse 807/2014 artikli 15 lõikega 3 
kooskõlas täpsemad kohustuste asendamist puudutavad reeglid. Kohustuse võib 
peatada vääramatu jõu või erandlike olude tõttu. Makseagentuuril on õigus 
arvestada lisaks määruse 1306/2013 artikli 2 loetelus nimetatud juhtumitele 
põhjendatud juhtudel ka teisi vääramatu jõu juhtumeid või erandlikke 
asjaolusid. 
Maaeluministril on õigus keskkonnasõbraliku majandamise, piirkondliku 
mullakaitse toetuse ning piirkondliku veekaitse toetuse puhul toetuse 
rakendusmääruses näha igal aastal ette võimalus suurendada kohustust kuni 
20% võrreldes algse kohustusega ilma et algaks uus kohustus ning muude 
mitmeaastaste toetuste puhul kuni 15% võrreldes algse kohustusega ilma et 
algaks uus kohustus. 
Maaeluminister võib igal aastal ette näha võimaluse anda keskkonnasõbraliku 
majandamise toetust üle 4-aasta vanuse rohumaa kohta ning 
mahepõllumajandusele ülemineku toetust ja mahepõllumajandusega jätkamise 
toetust üle 3-aasta vanuse rohumaa kohta. 

 
Pärast muudatust: 

Maaeluministril on õigus kehtestada määruse 807/2014 artikli 15 lõikega 3 
kooskõlas täpsemad kohustuste asendamist puudutavad reeglid. Kohustuse võib 
peatada vääramatu jõu või erandlike olude tõttu. Makseagentuuril on õigus 
arvestada lisaks määruse 1306/2013 artikli 2 loetelus nimetatud juhtumitele 
põhjendatud juhtudel ka teisi vääramatu jõu juhtumeid või erandlikke 
asjaolusid. 
Maaeluministril on õigus keskkonnasõbraliku majandamise, piirkondliku 
mullakaitse toetuse ning piirkondliku veekaitse toetuse puhul toetuse 
rakendusmääruses näha igal aastal ette võimalus suurendada kohustust kuni 
20% võrreldes algse kohustusega ilma et algaks uus kohustus ning muude 
mitmeaastaste toetuste puhul kuni 15% võrreldes algse kohustusega ilma et 
algaks uus kohustus. 
Maaeluminister võib igal aastal ette näha võimaluse anda keskkonnasõbraliku 
majandamise toetust üle 4-aasta vanuse rohumaa kohta ning 
mahepõllumajandusele ülemineku toetust ja mahepõllumajandusega jätkamise 
toetust üle 3-aasta vanuse rohumaa kohta. 
Alates 2021. aastast on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 
1305/2013 artiklite 28 ja 29 alusel võetud uued kohustused ühe kalendriaasta 
pikkused. 

. 

Muutmise põhjused ja/või 
muutmist õigustavad 
rakendusprobleemid 

ÜPP üleminekumäärus võimaldab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 
1305/2013 artiklite 28 ja 29 alusel võtta üleminekuperioodil ühe- kuni 
kolmeaastaseid uusi kohustusi. Eesti on otsustanud valinud kohustuse pikkuseks ühe 
kalendriaasta, kuna see võimaldab vältida mitmeaastaste kohustuste kandumist 
uude ÜPP perioodi ning tagab meetmete lihtsa ja ühetaolise rakendamise. 

 
Muudatusettepanek nr 3 

1. Kavandatud 
muudatuse liik (määrus 

Artikli 11 punkti a alapunkti i kohane otsus (komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 
808/2014 artikli 4 lõike 2 esimene lõik) 

☐ 

Artikli 11 punkti a alapunktide ii või iii kohane otsus  ☐ 
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(EL) nr 1305/2013)   

Artikli 11 punkti b kohane otsus 
 

☐ 

Artikli 11 punkti b teise lõigu kohane teavitamine 
 

☒ 

Artikli 11 punkti c kohane teavitamine 
 

☐ 

2. Partnerluslepingus 
toodud informatsiooni 
muutmine 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 30 lõike 2 kohane muudatus  ☐ 
Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 4 ja artikli 30 lõike 3 kohane muudatus 

☐ 

3. Muudatuse seotus 
määruse (EL) nr 808/2014 
artikli 4 lõike 2 kolmanda 
lõiguga 
(ei lähe samas artiklis 
toodud piirmäärade 
arvestusse)  
 

Muudatus tuleneb kiireloomulisest meetmest, mis on tingitud liikmesriigi pädeva 
asutuse ametlikult kinnitatud loodusõnnetustest ja katastroofidest 

☐ 

Muudatus tuleneb Liidu õigusraamistiku muutmisest 
 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkuse 
analüüsist 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58 lõikes 7 osutatud iga-
aastase jaotusega seotud muutusest  ☐ 

4. Muudatuse kirjeldus  

Muudatuse kirjeldus Peatükkides 8.2.1.3.1.1., 8.2.1.3.2.1. ja 8.2.1.3.3.1. (meetme 1 „Teadmussiire ja 
teavitus“ tegevuse liikide 1.1 „Koolitustegevuste korraldamine“, 1.2 „Esitlus- ja 
teavitustegevuste korraldamine“ ja 1.3 „Ettevõtete külastuste ja õpiringide 
korraldamine“ kirjeldus) pikendatakse tegevuste elluviimise aega kahe aasta pealt 
pärast toetuse määramise otsuse tegemist kolme aasta peale pärast toetuse 
määramise otsuse tegemist. 
 
Enne muudatust: 

/…/ 
Taotlused esitatakse PRIA-sse määratud tähtajaks ning edastatakse 
hindamiskomisjonile hindamiseks. Hindamistulemuste alusel moodustatakse 
paremusjärjestus ning tehakse toetuse määramise otsus. Tegevusi on võimalik 
ellu viia kuni 2 aasta jooksul peale määramise otsuse saamist. 
/…/ 

 
Pärast muudatust: 

/…/ 
Taotlused esitatakse PRIA-sse määratud tähtajaks ning edastatakse 
hindamiskomisjonile hindamiseks. Hindamistulemuste alusel moodustatakse 
paremusjärjestus ning tehakse toetuse määramise otsus. Tegevusi on võimalik 
ellu viia kuni 2 kolme aasta jooksul pärast peale määramise otsuse saamist. 
/…/ 

. 

Muutmise põhjused ja/või 
muutmist õigustavad 
rakendusprobleemid 

COVID-19 tingimustes on kontaktsete tegevuste elluviimine olnud kas osaliselt või 
täielikult takistatud ning toetusesaajatel ei ole õnnestunud tegevusi plaanipäraselt 
ellu viia. Tegevuste elluviimise tähtaja pikendamine annab toetusesaajatele 
võimaluse tegevuste korraldamiseks pikema aja jooksul ning tagab selle, et 
sihtrühmade teabevajadused saavad ka muutuvates COVID-19 tingimustes kaetud. 

 
Muudatusettepanek nr 4 

1. Kavandatud 
muudatuse liik (määrus 
(EL) nr 1305/2013)  

Artikli 11 punkti a alapunkti i kohane otsus (komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 
808/2014 artikli 4 lõike 2 esimene lõik) 

☐ 

Artikli 11 punkti a alapunktide ii või iii kohane otsus  
 

☐ 

Artikli 11 punkti b kohane otsus 
 

☐ 

Artikli 11 punkti b teise lõigu kohane teavitamine ☒ 
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Artikli 11 punkti c kohane teavitamine 
 

☐ 

2. Partnerluslepingus 
toodud informatsiooni 
muutmine 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 30 lõike 2 kohane muudatus  ☐ 
Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 4 ja artikli 30 lõike 3 kohane muudatus 

☐ 

3. Muudatuse seotus 
määruse (EL) nr 808/2014 
artikli 4 lõike 2 kolmanda 
lõiguga 
(ei lähe samas artiklis 
toodud piirmäärade 
arvestusse)  
 

Muudatus tuleneb kiireloomulisest meetmest, mis on tingitud liikmesriigi pädeva 
asutuse ametlikult kinnitatud loodusõnnetustest ja katastroofidest 

☐ 

Muudatus tuleneb Liidu õigusraamistiku muutmisest 
 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkuse 
analüüsist 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58 lõikes 7 osutatud iga-
aastase jaotusega seotud muutusest  ☐ 

4. Muudatuse kirjeldus  

Muudatuse kirjeldus Peatükis 8.2.1.3.2.1. (meetme 1 „Teadmussiire ja teavitus“ tegevuse liigi 1.2 „Esitlus- 
ja teavitustegevuste korraldamine“ kirjeldus) lisatakse toetatavate tegevuste hulka 
esitlustegevuste korraldamise all ka kutsevõistluste (nt künnivõistlused) 
korraldamine ning teavitustegevuste korraldamise all ka õppereiside korraldamine. 
 
Enne muudatust: 

/…/ 
Toetatakse: 

 esitlustegevuste korraldamist; 

 teavitustegevuste korraldamist, sh infopäevade ja konverentside 
korraldamist ning infomaterjalide ja elektrooniliste väljaannete koostamist. 

 
Pärast muudatust: 

/…/ 
Toetatakse: 

 esitlustegevuste, sh kutsevõistlused korraldamist; 

 teavitustegevuste korraldamist, sh infopäevade, ja konverentside ja 
õppereiside korraldamist ning infomaterjalide ja elektrooniliste väljaannete 
koostamist. 

. 

Muutmise põhjused ja/või 
muutmist õigustavad 
rakendusprobleemid 

Esitlustegevuste alla kutsevõistluste (nt künnivõistlused) lisamise eesmärgiks on 
anda võimalikult suurele sihtrühmale võimalus tutvuda erinevate tootmisvõtete ja 
tehnoloogiatega. Kutsevõistlused on nii tegutsevale ettevõtjale, alustavale 
ettevõtjale kui ka kutseõppeasutustes õppijatele oluline võimalus tutvustada enda 
oskuseid ja teadmisi konkreetses valdkonnas ning samas annavad võistlused 
suurepärase võimaluse tutvustada sihtrühmale uusi tehnoloogiaid ja parimaid 
põllumajanduspraktikaid. 
Õppereise on seni mõnevõrra toetatud tegevuse liigi 1.4 „Pikaajaliste programmid“ 
raames. Samas on vajadus õppereiside järgi olemas ka üleriigiliste ja maakondlike 
tegevuste puhul, et tagada teabevajaduste katmine ka kohalikul tasandil. Lisaks on 
soov kaasata õppereisidesse sihtrühmana ka valdkondlikes kutseõppeasutustes 
õppijad. 

 
Muudatusettepanek nr 5 

1. Kavandatud 
muudatuse liik (määrus 
(EL) nr 1305/2013)  

Artikli 11 punkti a alapunkti i kohane otsus (komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 
808/2014 artikli 4 lõike 2 esimene lõik) 

☐ 

Artikli 11 punkti a alapunktide ii või iii kohane otsus  
 

☐ 

Artikli 11 punkti b kohane otsus 
 

☐ 

Artikli 11 punkti b teise lõigu kohane teavitamine ☒ 
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Artikli 11 punkti c kohane teavitamine 
 

☐ 

2. Partnerluslepingus 
toodud informatsiooni 
muutmine 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 30 lõike 2 kohane muudatus  ☐ 
Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 4 ja artikli 30 lõike 3 kohane muudatus 

☐ 

3. Muudatuse seotus 
määruse (EL) nr 808/2014 
artikli 4 lõike 2 kolmanda 
lõiguga 
(ei lähe samas artiklis 
toodud piirmäärade 
arvestusse)  
 

Muudatus tuleneb kiireloomulisest meetmest, mis on tingitud liikmesriigi pädeva 
asutuse ametlikult kinnitatud loodusõnnetustest ja katastroofidest 

☐ 

Muudatus tuleneb Liidu õigusraamistiku muutmisest 
 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkuse 
analüüsist 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58 lõikes 7 osutatud iga-
aastase jaotusega seotud muutusest  ☐ 

4. Muudatuse kirjeldus  

Muudatuse kirjeldus Peatükkides 8.2.1.3.1.4., 8.2.1.3.2.4. ja 8.2.1.3.3.4. (meetme 1 „Teadmussiire ja 
teavitus“ tegevuse liikide 1.1 „Koolitustegevuste korraldamine“, 1.2 „Esitlus- ja 
teavitustegevuste korraldamine“ ja 1.3 „Ettevõtete külastuste ja õpiringide 
korraldamine“ toetusesaajate kirjeldus) lisatakse toetuse lõppkasusaajate hulka ka 
sektoriga seotud kutseõppeasutuste õpilased kui sektori potentsiaalne järelkasv. 
 
Enne muudatust: 

 Taotlejateks võivad olla juriidilised isikud. Teadmussiiret ja teavitust 
osutavatel asutustel peab olema kõnealuse ülesande täitmiseks asjakohane 
suutlikkus personali kvalifikatsiooni ja korrapärase koolituse näol. 

 Toetuse lõppkasusaajateks on põllumajandus-, toidu- ja metsandussektoris 
hõivatud isikud. 

 
Pärast muudatust: 

 Taotlejateks võivad olla juriidilised isikud. Teadmussiiret ja teavitust 
osutavatel asutustel peab olema kõnealuse ülesande täitmiseks asjakohane 
suutlikkus personali kvalifikatsiooni ja korrapärase koolituse näol. 

 Toetuse lõppkasusaajateks on põllumajandus-, toidu- ja metsandussektoris 
hõivatud isikud ning sektoriga seotud kutseõppeasutuste õpilased. 

. 

Muutmise põhjused ja/või 
muutmist õigustavad 
rakendusprobleemid 

Muudatuse eesmärgiks on kaasata kutseõppeasutuste õpilasi sihtrühmana 
ennekõike sellistesse tegevustesse, mis annavad parema ülevaate sektori ootustest 
järelkasvule kui ka annavad võimaluse oma oskuste proovile panekuks (nt 
kutsevõistlustel). Tegevustesse endisse oleksid kaasatud nii juba sektoris hõivatud 
isikud kui ka sektori järelkasv. 

 
Muudatusettepanek nr 6 

1. Kavandatud 
muudatuse liik (määrus 
(EL) nr 1305/2013)  

Artikli 11 punkti a alapunkti i kohane otsus (komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 
808/2014 artikli 4 lõike 2 esimene lõik) 

☐ 

Artikli 11 punkti a alapunktide ii või iii kohane otsus  
 

☐ 

Artikli 11 punkti b kohane otsus 
 

☐ 

Artikli 11 punkti b teise lõigu kohane teavitamine 
 

☒ 

Artikli 11 punkti c kohane teavitamine 
 

☐ 

2. Partnerluslepingus 
toodud informatsiooni 
muutmine 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 30 lõike 2 kohane muudatus  ☐ 
Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 4 ja artikli 30 lõike 3 kohane muudatus 

☐ 

3. Muudatuse seotus Muudatus tuleneb kiireloomulisest meetmest, mis on tingitud liikmesriigi pädeva ☐ 
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määruse (EL) nr 808/2014 
artikli 4 lõike 2 kolmanda 
lõiguga 
(ei lähe samas artiklis 
toodud piirmäärade 
arvestusse)  
 

asutuse ametlikult kinnitatud loodusõnnetustest ja katastroofidest 

Muudatus tuleneb Liidu õigusraamistiku muutmisest 
 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkuse 
analüüsist 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58 lõikes 7 osutatud iga-
aastase jaotusega seotud muutusest  ☐ 

4. Muudatuse kirjeldus  

Muudatuse kirjeldus Peatükis 8.2.4.3.1. lisatakse meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse“ 
tegevuse liigile 4.1 „Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuselikkuse 
parandamiseks“ allmeetmena määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 17 lõike 1 punkti d 
kohane allmeede: „Toetus põllumajanduslike keskkonna- ja kliimaeesmärkide 
saavutamisega seotud mittetootlike investeeringute jaoks“. 
 
Enne muudatust: 

Allmeede: 
 4.1 – Toetus põllumajanduslikesse majapidamistesse investeerimiseks 

. 

 
Pärast muudatust: 

Allmeede: 
 4.1 – Toetus põllumajanduslikesse majapidamistesse investeerimiseks 

 4.4 – Toetus põllumajanduslike keskkonna- ja kliimaeesmärkide saavutamisega seotud 
mittetootlike investeeringute jaoks 

. 

. 

Muutmise põhjused ja/või 
muutmist õigustavad 
rakendusprobleemid 

Uue allmeetme lisamise vajadus on tingitud muudatusettepanekust nr 7, millega 
lisatakse toetusesaajate hulka põllumajanduslikku müügitulu omavad 
Maaeluministeeriumi valitsemisala asutused, kes võivad selliseid investeeringuid 
teha. 

 
Muudatusettepanek nr 7 

1. Kavandatud 
muudatuse liik (määrus 
(EL) nr 1305/2013)  

Artikli 11 punkti a alapunkti i kohane otsus (komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 
808/2014 artikli 4 lõike 2 esimene lõik) 

☐ 

Artikli 11 punkti a alapunktide ii või iii kohane otsus  
 

☐ 

Artikli 11 punkti b kohane otsus 
 

☐ 

Artikli 11 punkti b teise lõigu kohane teavitamine 
 

☒ 

Artikli 11 punkti c kohane teavitamine 
 

☐ 

2. Partnerluslepingus 
toodud informatsiooni 
muutmine 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 30 lõike 2 kohane muudatus  ☐ 
Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 4 ja artikli 30 lõike 3 kohane muudatus 

☐ 

3. Muudatuse seotus 
määruse (EL) nr 808/2014 
artikli 4 lõike 2 kolmanda 
lõiguga 
(ei lähe samas artiklis 
toodud piirmäärade 
arvestusse)  
 

Muudatus tuleneb kiireloomulisest meetmest, mis on tingitud liikmesriigi pädeva 
asutuse ametlikult kinnitatud loodusõnnetustest ja katastroofidest 

☐ 

Muudatus tuleneb Liidu õigusraamistiku muutmisest 
 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkuse 
analüüsist 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58 lõikes 7 osutatud iga-
aastase jaotusega seotud muutusest  ☐ 

4. Muudatuse kirjeldus  

Muudatuse kirjeldus Peatükki 8.2.4.3.1.4. (meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse“ tegevuse 
liigi 4.1 „Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuselikkuse parandamiseks“ 
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toetusesaajate kirjeldus) lisatakse kaks uut toetusesaajate sihtgruppi – 
põllumajanduslikku müügitulu omav Maaeluministeeriumi valitsemisala asutus ja 
tunnustatud tootjaorganisatsioon, samas jäetakse sihtgrupist välja tunnustamata 
tootjarühmad. 
 
Enne muudatust: 

/…/ 
Toetust antakse ka põllumajandusettevõtjaid ühendavale TÜ-le, kes on kas 
tunnustatud tootjarühm või kes vastab järgmistele miinimumnõuetele: 

 TÜ-l on vähemalt viis liiget, kes ei ole üksteisega seotud valitseva mõju kaudu 
konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses (edaspidi sõltumatu liige), ning 
vähemalt viie sõltumatu liikme omatoodetud põllumajandustoodete 
müügitulu ületas taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal iga 
liikme puhul 2 400 eurot ning moodustas üle 50% selle liikme müügitulust; 

 TÜ vähemalt viie sõltumatu liikme omatoodetud põllumajandustoodete 
müügitulu ületas taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal iga 
liikme puhul 14 000 eurot ja moodustas üle 50% selle liikme müügitulust, kui 
lehmapiima, teravilja või õliseemnete turustamisest saadud müügitulu kas 
koos või eraldi moodustas üle 50% tunnustamata tootjarühma või 
tunnustamata tootjarühma liikmete taotluse esitamisele vahetult eelnenud 
majandusaasta kogu müügitulust; 

 TÜ liikmete omatoodetud põllumajandustoodete müügitulu kokku ületas 
taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal 14 000 eurot; 

 TÜ liikmete omatoodetud põllumajandustoodete müügitulu kokku ületas 
taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal 350 000 eurot, kui 
lehmapiima, teravilja või õliseemnete turustamisest saadud müügitulu kas 
koos või eraldi moodustas üle 50% tunnustamata tootjarühma või TÜ liikmete 
taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta kogu müügitulust; 

 TÜ sõltumatu liige ei tohi olla teise tunnustatud tootjarühma või 
tunnustamata tootjarühma sõltumatu liige; 

 TÜ põhikirjas sätestatud eesmärk ja tegevusvaldkond on seotud tema 
liikmete põllumajandusliku tegevusega; 

 TÜ ja tema liikmed täidavad keskkonna-, toiduhügieeni- ja loomade heaolu 
nõudeid. 

/…/ 

 
Pärast muudatust: 

/…/ 
Toetust antakse põllumajanduslikku müügitulu omavale Maaeluministeeriumi 
valitsemisala asutusele. 
 
Toetust antakse ka põllumajandusettevõtjaid ühendavale TÜ-le, kes on kas 
tunnustatud tootjarühm või tunnustatud tootjaorganisatsioon. kes vastab 
järgmistele miinimumnõuetele: 

 TÜ-l on vähemalt viis liiget, kes ei ole üksteisega seotud valitseva mõju 
kaudu konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses (edaspidi sõltumatu 
liige), ning vähemalt viie sõltumatu liikme omatoodetud 
põllumajandustoodete müügitulu ületas taotluse esitamisele vahetult 
eelnenud majandusaastal iga liikme puhul 2 400 eurot ning moodustas üle 
50% selle liikme müügitulust; 

 TÜ vähemalt viie sõltumatu liikme omatoodetud põllumajandustoodete 
müügitulu ületas taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal 
iga liikme puhul 14 000 eurot ja moodustas üle 50% selle liikme müügitulust, 
kui lehmapiima, teravilja või õliseemnete turustamisest saadud müügitulu 
kas koos või eraldi moodustas üle 50% tunnustamata tootjarühma või 
tunnustamata tootjarühma liikmete taotluse esitamisele vahetult eelnenud 
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majandusaasta kogu müügitulust; 

 TÜ liikmete omatoodetud põllumajandustoodete müügitulu kokku ületas 
taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal 14 000 eurot; 

 TÜ liikmete omatoodetud põllumajandustoodete müügitulu kokku ületas 
taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal 350 000 eurot, kui 
lehmapiima, teravilja või õliseemnete turustamisest saadud müügitulu kas 
koos või eraldi moodustas üle 50% tunnustamata tootjarühma või TÜ 
liikmete taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta kogu 
müügitulust; 

 TÜ sõltumatu liige ei tohi olla teise tunnustatud tootjarühma või 
tunnustamata tootjarühma sõltumatu liige; 

 TÜ põhikirjas sätestatud eesmärk ja tegevusvaldkond on seotud tema 
liikmete põllumajandusliku tegevusega; 

 TÜ ja tema liikmed täidavad keskkonna-, toiduhügieeni- ja loomade heaolu 
nõudeid. 

/…/ 

. 

Muutmise põhjused ja/või 
muutmist õigustavad 
rakendusprobleemid 

Maaeluministeeriumi valitsemisala asutuselt investeeringu toimelt saadud 
teadmised toetavad kogu põllumajandussektori põllumajandustootmise efektiivsust 
ja konkurentsivõimet ning vähendavad põllumajandusest tulenevat keskkonnamõju 
– tema tehtava investeeringu toimel saadud teadmised edastatakse 
põllumajandussektorile. 
Maaeluministeeriumi koostatud ülevaates “Ülevaade põllumajandustootjate 
tulundusühistutest Eestis“ (Tallinn 2018) toodi välja, et tootjarühmade loomise ja 
arendamise toetamine Euroopa Liidu vahenditest on kaasa toonud ühistute arvu 
hüppelise kasvu. Samas selgus ülevaatest, et kolmandik põllumajandusühistutest ei 
järgi oma tegevuses ühistegevuse põhimõtteid. Samuti on selgunud, et osa 
tunnustamata tootjarühmi on loodud üksnes toetuse saamise eesmärgil ning on 
hakanud tekitama ebavõrdset konkurentsi taotluste hindamisel. Tunnustatud 
tootjaorganisatsioonide lisamine on tingitud asjaolust, et uue ÜPP strateegiakava 
väljatöötamisel on võetud suund üksnes tunnustatud tootjaorganisatsioonide 
toetamiseks, mistõttu tuleks tagada sujuvama üleminek uude programmiperioodi. 

 
Muudatusettepanek nr 8 

1. Kavandatud 
muudatuse liik (määrus 
(EL) nr 1305/2013)  

Artikli 11 punkti a alapunkti i kohane otsus (komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 
808/2014 artikli 4 lõike 2 esimene lõik) 

☐ 

Artikli 11 punkti a alapunktide ii või iii kohane otsus  
 

☐ 

Artikli 11 punkti b kohane otsus 
 

☐ 

Artikli 11 punkti b teise lõigu kohane teavitamine 
 

☒ 

Artikli 11 punkti c kohane teavitamine 
 

☐ 

2. Partnerluslepingus 
toodud informatsiooni 
muutmine 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 30 lõike 2 kohane muudatus  ☐ 
Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 4 ja artikli 30 lõike 3 kohane muudatus 

☐ 

3. Muudatuse seotus 
määruse (EL) nr 808/2014 
artikli 4 lõike 2 kolmanda 
lõiguga 
(ei lähe samas artiklis 
toodud piirmäärade 
arvestusse)  
 

Muudatus tuleneb kiireloomulisest meetmest, mis on tingitud liikmesriigi pädeva 
asutuse ametlikult kinnitatud loodusõnnetustest ja katastroofidest 

☐ 

Muudatus tuleneb Liidu õigusraamistiku muutmisest 
 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkuse 
analüüsist 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58 lõikes 7 osutatud iga-
aastase jaotusega seotud muutusest  ☐ 

4. Muudatuse kirjeldus  



10 

 

Muudatuse kirjeldus Peatükis 8.2.4.3.1.7. (meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse“ tegevuse 
liigi 4.1 „Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuselikkuse parandamiseks“ 
toetusesaajate kirjeldus) valikukriteeriumite määramise põhimõtete kirjeldus) 
tehakse järgmised muudatused: 
1) senine toetuste taotlemiste hindamine, kus toetuste taotlused jagatakse 
hindamisel müügitulu alusel valdkondadesse, asendatakse lähenemisega, kus 
toetuse taotlejaid hinnatakse selles tegevuse liigis, kuhu investeering tehakse; 
2) eemaldatakse säte, mille kohaselt ühegi hindamiskriteeriumi kaal (sh 
sotsiaalmajanduslike kriteeriumide osa, mille hulka kuulub ka kriteeriumina toetuse 
varasem mittesaamine) ei ole toetuse saamisel määrav; 
3) kõigile taotlejatele kehtestatakse hindamiskriteeriumid, mis arvestavad taotleja 
majanduslikku jätkusuutlikkust ja suuremat omafinantseeringut investeeringu 
tegemisel; 
4) taotluste hindamisel ei eelistata enam investeeringut, mis on seotud 
põllumajanduslikku päritolu biomassist bioenergia tootmisega; 
5) kehtestatakse eelistused suurema keskkonnamõjuga investeeringutele; 
6) hindamiskriteeriumi „Väljaspool loomade pidamiseks mõeldud ehitist asuva 
söötmis- ja jootmisplatsi rajamine“ avardatakse karjatamist soodustavate 
investeeringute eelistamisega. 
 
Enne muudatust: 

Kõigis tegevusvaldkondades on üldised hindamiskriteeriumid eelistuse andmisel 
järgmised: 

 taotleja ei ole varem käesoleva meetme ja Eesti maaelu arengukava 2007–
2013 meetme 1.4 „Põllumajandusettevõtete ajakohastamine“ raames 
investeeringutoetust saanud; 

 taotlejal on kohustus põllumajandusliku keskkonnatoetuse või loomade 
heaolu toetuse raames; 

 investeering tehakse saarel; 

 investeering tehakse sõnnikuhoidla ehitamiseks, sh suurima eelistuse saab 
nitraaditundlikul alal sõnnikuhoidlasse tehtud investeering või investeering, 
mis vähendab ammoniaagi heidet või millega tagatakse tootmisüksuse 
vähemalt 12 kuu sõnniku koguse mahutavus (hindepunkte vähendatakse, kui 
lisaks tootmisüksuses peetavate loomade vähemalt 12 kuu sõnniku koguse 
mahutavuse tagamisele teostatakse ka sõnnikuhoidla katmine ammoniaagi 
lenduvuse vähendamise eesmärgil); 

 investeering tehakse mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks 
tunnustatud ettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks; 

 investeering on seotud põllumajanduslikku päritolu biomassist bioenergia 
tootmisega; 

 investeering on pikaajaline; 

 toetusel on ergutav mõju; 

 taotlejaks on põllumajandustootjaid ühendav TÜ (seejuures eelistatakse 
tunnustatud tootjarühmi tunnustamata tootjarühmadele); 

 taotlejaks on noor põllumajandusettevõtja; 

 investeeringuks on vedelsõnnikulaoturite ostmine; 

 investeering vähendab elektrienergiaga varustatuse katkemise riski. 
 
Võrdse arvu punktide korral eelistatakse taotlust, mille on esitanud väiksema 
müügituluga taotleja. 
 
Arvestades Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 
4 toodud eesmärke on meetme hindamiskriteeriumid jaotatud nelja valdkonda 
(sotsiaalmajanduslikud, keskkonnaalased, majanduslikud, ühistegevuse alased). 
Ühegi hindamiskriteeriumi kaal (sh sotsiaalmajanduslike kriteeriumide osa, mille 
hulka kuulub ka kriteeriumina toetuse varasem mittesaamine) ei ole määrav 
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toetuse saamisel. Toetuste taotlused jagatakse hindamisel müügitulu alusel 
nelja valdkonda, mis on aluseks ka igaaastasele eelarvejaotusele. Taotlust ei 
rahuldata kui ta ei saavuta kehtestatavat minimaalset hindepunktide arvu. 
 
Peamised valdkonnaspetsiifilised hindamiskriteeriumid eelistuste andmisel on 
järgmised: 

 taotleja müügitulust kõige suurema osa moodustab teravilja, õliseemnete ja 
valgurikaste taimede kasvatamisest saadud müügitulu: 
o kuivati ehitamine, renoveerimine või ostmine ning kuivati statsionaarsete 

tehnoloogiliste seadmete ostmine ja paigaldamine; 
o investeeringu tulemusel on võimalik kuivati küttena kasutada 

bioloogiliselt taastuvaid või vähem CO2 heidet tekitavaid energiaallikaid. 
 

 taotleja müügitulust kõige suurema osa moodustab loomakasvatus (v.a 
piimatootmine ja mesindus): 
o väljaspool loomade pidamiseks mõeldud ehitist asuva söötmis- ja 

jootmisplatsi rajamine; 
o investeering tehakse alavaldkonnas, kus Eesti isevarustatuse tase on alla 

100% (nt linnu- ja küülikuliha tootmine); 
o taotleja tegeleb ohustatud tõugu loomade kasvatamisega; 
o investeering aitab kaasa aastaringselt enamuse ajast hoones peetavate 

koduloomade ja -lindude bioohutusnõuete täitmisele ja parandamisele. 
 

 taotleja müügitulust kõige suurema osa moodustab piimatootmine: 
o taotleja tegeleb maatõugu piimalehmade kasvatamisega; 
o investeering aitab kaasa aastaringselt enamuse ajast hoones peetavate 

koduloomade ja -lindude bioohutusnõuete täitmisele ja parandamisele. 
 

 taotleja müügitulust kõige suurema osa moodustab muude eelpool 
nimetamata põllumajandustoodete tootmine (k.a mesindus): 
o investeering tehakse alavaldkonnas, kus Eesti isevarustatuse tase on alla 

100% (nt puu- ja köögivilja, marjade, metsapuutaimede kasvatamine). 
 
Peamised eelistuskriteeriumid rahastamisvahendist toetuse andmisel on: 

 investeeringu vastavus tegevuse liigi eesmärkidele ja MAKi prioriteetidele; 

 taotleja jätkusuutlikkus; 

 taotleja tegevuse riskitase; 

 taotleja äriplaani realistlikkus ja kvaliteet. 

 
Pärast muudatust: 

Kõigis tegevusvaldkondades on üldised hindamiskriteeriumid eelistuse andmisel 
järgmised: 

 taotleja majanduslik jätkusuutlikkuse investeeringu tegemisel ei ole varem 
käesoleva meetme ja Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meetme 1.4 
„Põllumajandusettevõtete ajakohastamine“ raames investeeringutoetust 
saanud; 

 suurema positiivse keskkonnamõjuga investeeringud; 

 suurema omafinantseeringuga investeeringud; 

 taotlejal on kohustus põllumajandusliku keskkonnatoetuse või loomade 
heaolu toetuse raames; 

 investeering tehakse saarel; 

 investeering tehakse sõnnikuhoidla ehitamiseks, sh suurima eelistuse saab 
nitraaditundlikul alal sõnnikuhoidlasse tehtud investeering või 
investeering, mis vähendab ammoniaagi heidet või millega tagatakse 
tootmisüksuse vähemalt 12 kuu sõnniku koguse mahutavus (hindepunkte 
vähendatakse, kui lisaks tootmisüksuses peetavate loomade vähemalt 12 
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kuu sõnniku koguse mahutavuse tagamisele teostatakse ka sõnnikuhoidla 
katmine ammoniaagi lenduvuse vähendamise eesmärgil); 

 investeering tehakse mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks 
tunnustatud ettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks; 

 investeering on seotud põllumajanduslikku päritolu biomassist bioenergia 
tootmisega; 

 investeering on pikaajaline; 

 toetusel on ergutav mõju; 

 taotlejaks on põllumajandustootjaid ühendav TÜ (seejuures eelistatakse 
tunnustatud tootjarühmi tunnustamata tootjarühmadele) tunnustatud 
tootjarühm või tunnustatud tootjaorganisatsioon; 

 taotlejaks on noor põllumajandusettevõtja; 

 investeeringuks on vedelsõnnikulaoturite ostmine; 

 investeering vähendab elektrienergiaga varustatuse katkemise riski. 
 
Võrdse arvu punktide korral eelistatakse taotlust, mille on esitanud väiksema 
müügituluga taotleja taotlejat, kellel on paremad majandusliku 
jätkusuutlikkuse näitajad. 
 
Arvestades Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 
4 toodud eesmärke on meetme hindamiskriteeriumid jaotatud nelja valdkonda 
(sotsiaalmajanduslikud, keskkonnaalased, majanduslikud, ühistegevuse alased). 
Ühegi hindamiskriteeriumi kaal (sh sotsiaalmajanduslike kriteeriumide osa, 
mille hulka kuulub ka kriteeriumina toetuse varasem mittesaamine) ei ole 
määrav toetuse saamisel. Toetuste taotlused jagatakse hindamisel tegevuse 
müügitulu alusel nelja valdkonda, mis on aluseks ka igaaastasele 
eelarvejaotusele. Taotlust ei rahuldata kui ta ei saavuta kehtestatavat 
minimaalset hindepunktide arvu. 
 
Peamised valdkonnaspetsiifilised hindamiskriteeriumid eelistuste andmisel on 
järgmised: 

 investeering tehakse taotleja müügitulust kõige suurema osa moodustab 
teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamise valdkonda st 
saadud müügitulu: 
o kuivati ehitamine, renoveerimine või ostmine ning kuivati 

statsionaarsete tehnoloogiliste seadmete ostmine ja paigaldamine; 
o investeeringu tulemusel on võimalik kuivati küttena kasutada 

bioloogiliselt taastuvaid või vähem CO2 heidet tekitavaid energiaallikaid. 
 

 investeering tehakse taotleja müügitulust kõige suurema osa moodustab 
loomakasvatuse valdkonda (v.a piimatootmine ja mesindus): 
o investeeringud, mis soodustavad karjatamist väljaspool loomade 

pidamiseks mõeldud ehitist asuva (sh söötmis- ja jootmisplatsi rajamine); 
o investeering tehakse alavaldkonnas, kus Eesti isevarustatuse tase on alla 

100% (nt linnu- ja küülikuliha tootmine); 
o taotleja tegeleb ohustatud tõugu loomade kasvatamisega; 
o investeering aitab kaasa aastaringselt enamuse ajast hoones peetavate 

koduloomade ja -lindude bioohutusnõuete täitmisele ja parandamisele. 
 

 investeering tehakse taotleja müügitulust kõige suurema osa moodustab 
piimatootmise valdkonda: 
o taotleja tegeleb maatõugu piimalehmade kasvatamisega; 
o investeering aitab kaasa aastaringselt enamuse ajast hoones peetavate 

koduloomade ja -lindude bioohutusnõuete täitmisele ja parandamisele. 
 

 investeering tehakse taotleja müügitulust kõige suurema osa moodustab 
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muude eelpool nimetamata põllumajandustoodete tootmise valdkonda (k.a 
mesindus): 
o investeering tehakse alavaldkonnas, kus Eesti isevarustatuse tase on alla 

100% (nt puu- ja köögivilja, marjade, metsapuutaimede kasvatamine). 
 

Peamised eelistuskriteeriumid rahastamisvahendist toetuse andmisel on: 

 investeeringu vastavus tegevuse liigi eesmärkidele ja MAKi prioriteetidele; 

 taotleja jätkusuutlikkus; 

 taotleja tegevuse riskitase; 

 taotleja äriplaani realistlikkus ja kvaliteet. 

. 

Muutmise põhjused ja/või 
muutmist õigustavad 
rakendusprobleemid 

Taotluste menetlemisel on ilmnenud, et erinevatel aastatel on toetuse taotleja 
vastavalt müügitulu näitajatele paigutunud taotluste hindamisel näiteks kas 
tegevusvaldkonda „Piimatoomine“ või „Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste 
taimede kasvatamine“ (edaspidi teraviljatootmise valdkond). Eelnimetatu on viinud 
olukorrani, kus näiteks peamiselt piimatoomisega tegelev põllumajandustootja on 
paigutunud müügitulu (mis sõltub nii piima kokkuostuhindadest kui teravilja 
maailmaturu hindadest) alusel taotluste hindamisel teraviljatootmise valdkonda. 
Kuna teraviljatootmise valdkonna hindamiskriteeriumid on koostatud 
teraviljatootjate vajadusi ja eesmärke silmas pidades, siis taotluste hindamine 
toetuse taotleja eelmise majandusaasta müügitulu näitajate alusel viis ühe 
tegevusvaldkonna investeeringuteks ettenähtud eelarvevahendid teise 
tegevusvaldkonna põllumajandustootjale. 
Kuna alates 2021. aastast on kavas arvestada ka tulevase ÜPP strateegiakava 
eesmärke, siis aitab hindamiskriteeriumite parem fokusseerimine viia MAKi 
paremini vastavusse ÜPP strateegiakava eesmärkidega. Siiski arvestatakse taotluste 
hindamisel üldiselt määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 4 toodud eesmärke 
(sotsiaalmajanduslikud, keskkonnaalased, majanduslikud ja ühistegevuse alased 
eesmärgid). 
Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 65 lõike 2 kohaselt on kulud Euroopa struktuuri- 
ja investeerimisfondidest toetuse saamiseks kõlblikud juhul, kui need on tekkinud 
toetuse saajal ja need on tasutud hiljemalt 31. detsembril 2025. Kuna 
eelarvevahendite kasutamise tähtaeg läheneb, siis on kriitilise tähtsusega, et 
toetusraha oleks tähtajaks kasutatud. Paraku on ilmnenud tegevuse liigi 4.1 
rakendamise statistikast, et viimase, kuuenda taotlusvooru raames ehitamiseks 
määratud toetuse kasutamist ei olnud alustanud toetuse määramise esimese aasta 
lõpuks 41 toetusesaajat (kelle oli määratud toetust ligi 6,8 mln euro ulatuses). Et 
tagada toetusraha õigeaegne kasutamine, on vaja põhjalikumalt hinnata taotleja 
majanduslikku jätkusuutlikkust (näiteks kasutades kogukulude ja kogutulude suhet 
jms) ja eelistada suurema omafinantseeringuga investeeringuid. 
Kuna hindamiskriteerium, mis arvestab taotleja majanduslikku jätkusuutlikkust on 
seotud ka hindamiskriteeriumiga „Investeering on pikaajaline“, siis selle 
hindamiskriteeriumi eraldi äratoomine meetmelehes ei ole vajalik. Samuti ei ole vaja 
meetmelehes ära tuua hindamiskriteeriumi „Toetusel on ergutav mõju“, kuna selle 
hindamiskriteeriumiga saavutav mõju on juba kehtestatud Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide kasutamist reguleerivates õigusaktidega. Arvestades riske 
eelarvevahendite kasutamisele ei ole enam kavas eelistada taotluste hindamisel 
taotleja varasemat toetuse mittesaamist tegevuse liigi 4.1 ja Eesti maaelu 
arengukava 2007–2013 meetme 1.4 „Põllumajandusettevõtete ajakohastamine“ 
raames. 
Kuna bioenergia tootmiseks vajalike hoonete ja rajatiste ehitamine ning nendesse 
statsionaarsete seadmete ja muu vajaliku sisseseade ostmine ja paigaldamine on 
lubatud juhul, kui bioenergia tootmise sisendina kasutatakse Euroopa Liidu 
toimimise lepingu I lisas nimetatud tooteid (s.t põllumajanduslikud tooted, mille 
hulka ei kuulu sõnnik), siis ei ole kõnealune hindamiskriteerium rakendunud. Kuna 
biomassist bioenergia tootmise projektid on kallid, siis ei ole biomassist bioenergia 
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tootmisega seotud projektide eelistamine enam otstarbekas. 
Tegevuse liigi puhul seni kehtinud loogika suurema keskkonnamõjuga 
investeeringute eelistamisele ei muutu, kuid uus sõnastus võimaldab paindlikumalt 
arvestada nii MAKi kui ka tulevase ÜPP strateegiakava eesmärke negatiivse 
keskkonnamõju vähendamiseks. Seniste suurema positiivse keskkonnamõjuga 
investeeringute, mis seisnevad nt vedelsõnnikulaoturite ostmises ja sõnnikuhoidlate 
ehitamises või rekonstrueerimises, eelistamist jätkatakse. 

 
Muudatusettepanek nr 9 

1. Kavandatud 
muudatuse liik (määrus 
(EL) nr 1305/2013)  

Artikli 11 punkti a alapunkti i kohane otsus (komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 
808/2014 artikli 4 lõike 2 esimene lõik) 

☐ 

Artikli 11 punkti a alapunktide ii või iii kohane otsus  
 

☐ 

Artikli 11 punkti b kohane otsus 
 

☐ 

Artikli 11 punkti b teise lõigu kohane teavitamine 
 

☒ 

Artikli 11 punkti c kohane teavitamine 
 

☐ 

2. Partnerluslepingus 
toodud informatsiooni 
muutmine 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 30 lõike 2 kohane muudatus  ☐ 
Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 4 ja artikli 30 lõike 3 kohane muudatus 

☐ 

3. Muudatuse seotus 
määruse (EL) nr 808/2014 
artikli 4 lõike 2 kolmanda 
lõiguga 
(ei lähe samas artiklis 
toodud piirmäärade 
arvestusse)  
 

Muudatus tuleneb kiireloomulisest meetmest, mis on tingitud liikmesriigi pädeva 
asutuse ametlikult kinnitatud loodusõnnetustest ja katastroofidest 

☐ 

Muudatus tuleneb Liidu õigusraamistiku muutmisest 
 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkuse 
analüüsist 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58 lõikes 7 osutatud iga-
aastase jaotusega seotud muutusest  ☐ 

4. Muudatuse kirjeldus  

Muudatuse kirjeldus Peatükis 8.2.4.3.1.4. (meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse“ tegevuse 
liigile 4.1 „Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuselikkuse parandamiseks“ 
toetusesaajate kirjeldus) kohalduvad toetussummad ja -määrad) kehtestatakse 
põllumajanduslikku müügitulu omavale Maaeluministeeriumi valitsemisala 
asutusele maksimaalse toetusmäärana 100% abikõlbliku kulu maksumusest ja 
maksimaalseks toetussummaks 1 500 000 programmiperioodi jooksul. 
 
Enne muudatust: 

Toetuse määr 

 üldjuhul 40% abikõlbliku kulu maksumusest; 

 puu- ja köögivilja-, kartuli- ning marjakasvatusettevõtjate korral veerežiimi 
kahepoolseks reguleerimiseks või niisutamiseks vajalike süsteemide 
ehitamise ja vajalike seadmete ostmise puhul 70%[1] abikõlbliku kulu 
maksumusest; 

 traktorite soetamise puhul 30% abikõlbliku kulu maksumusest; 

 ettevõtjale, kes tegeleb ise või kes kuulub kontserni, mis tegeleb puuetega 
inimestele sotsiaalhoolekandeteenuse pakkumisega - 70%[1] abikõlbliku kulu 
maksumusest. 

 
Toetuse osatähtsust abikõlbliku kulu maksumusest võib suurendada 5 
protsendipunkti võrra, kui toetust taotleb mitte enam kui 40 aasta vanune 
ettevõtja või põllumajandustootjaid ühendav TÜ. Lisaks tuleb arvestada 
loomakoha maksumuse kohta kehtestatavat piirmäära ja taotleja müügitulu 
kohta kehtestatavat piirmäära. Minimaalne võimalik toetuse määr on 15% ja 
maksimaalne võimalik toetuse määr on 70%. 



15 

 

 
Toetuse suurus 
Toetuse suurus ettevõtja kohta perioodi jooksul kokku on üldjuhul 500 000 
eurot, kui ettevõtja on seakasvatuse tõuaretusühistu, siis 1 500 000 eurot. 
 
Toetuse suurus ettevõtja kohta on perioodi jooksul kokku: 

 500 000 eurot kui investeering on seotud hoonete ja rajatiste ehitamisega 
ning hoonetesse ja rajatistesse (või nende juurde) kuuluvate statsionaarsete 
seadmete ja muu vajaliku sisseseade soetamisega. Kui ettevõtja on 
seakasvatuse tõuaretusühistu ning investeering tehakse aretusfarmi 
ehitamiseks, mida kasutatakse ka teadus- ja õppetöö korraldamise eesmärgil, 
siis kuni 1 500 000 eurot; 

 100 000 eurot kui investeering on seotud istandike rajamisega, mesindus- ja 
seenekasvatusinventari ja -seadmete soetamisega, põllumajandusmasina 
biogaasi või biokütuse tarbimisele ümberehitamisega, mobiilsete masinate ja 
seadmete soetamisega. 

Toetuse konkreetne suurus sõltub iga toetuse taotleja poolt esitatud taotluses 
kavandatud abikõlblike tegevuste maksumusest. 
/…/ 
[1] Tulenevalt asjaolust, et kogu Eesti on määratletud looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega alana. 

 
Pärast muudatust: 

Toetuse määr 

 üldjuhul 40% abikõlbliku kulu maksumusest; 

 puu- ja köögivilja-, kartuli- ning marjakasvatusettevõtjate korral veerežiimi 
kahepoolseks reguleerimiseks või niisutamiseks vajalike süsteemide 
ehitamise ja vajalike seadmete ostmise puhul 70%[1] abikõlbliku kulu 
maksumusest; 

 traktorite soetamise puhul 30% abikõlbliku kulu maksumusest; 

 ettevõtjale, kes tegeleb ise või kes kuulub kontserni, mis tegeleb puuetega 
inimestele sotsiaalhoolekandeteenuse pakkumisega - 70%[1] abikõlbliku 
kulu maksumusest; 

 põllumajanduslikku müügitulu omavale Maaeluministeeriumi valitsemisala 
asutusele 100% abikõlbliku kulu maksumusest. 

 
Toetuse osatähtsust abikõlbliku kulu maksumusest võib suurendada 5 
protsendipunkti võrra, kui toetust taotleb mitte enam kui 40 aasta vanune 
ettevõtja või põllumajandustootjaid ühendav TÜ. Lisaks tuleb arvestada 
loomakoha maksumuse kohta kehtestatavat piirmäära ja taotleja müügitulu 
kohta kehtestatavat piirmäära. Minimaalne võimalik toetuse määr on 15% ja 
maksimaalne võimalik toetuse määr on 70%. 
 
Toetuse suurus 
Toetuse suurus ettevõtja kohta perioodi jooksul kokku on üldjuhul 500 000 
eurot, kui ettevõtja on seakasvatuse tõuaretusühistu või põllumajanduslikku 
müügitulu omav Maaeluministeeriumi valitsemisala asutus, siis 1 500 000 
eurot. 
 
Toetuse suurus ettevõtja kohta on perioodi jooksul kokku: 

 500 000 eurot kui investeering on seotud hoonete ja rajatiste ehitamisega 
ning hoonetesse ja rajatistesse (või nende juurde) kuuluvate statsionaarsete 
seadmete ja muu vajaliku sisseseade soetamisega. Kui ettevõtja on 
seakasvatuse tõuaretusühistu ning investeering tehakse aretusfarmi 
ehitamiseks, mida kasutatakse ka teadus- ja õppetöö korraldamise eesmärgil, 
siis kuni 1 500 000 eurot; 
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 100 000 eurot kui investeering on seotud istandike rajamisega, mesindus- ja 
seenekasvatusinventari ja -seadmete soetamisega, põllumajandusmasina 
biogaasi või biokütuse tarbimisele ümberehitamisega, mobiilsete masinate ja 
seadmete soetamisega; 

 1 500 000 eurot, kui investeering on seotud hoonete ja rajatiste ehitamisega 
ning hoonetesse ja rajatistesse (või nende juurde) kuuluvate 
statsionaarsete seadmete ja muu vajaliku sisseseade soetamisega ning 
investeeringu teeb põllumajanduslikku müügitulu omav 
Maaeluministeeriumi valitsemisala asutus. 

Toetuse konkreetne suurus sõltub iga toetuse taotleja poolt esitatud taotluses 
kavandatud abikõlblike tegevuste maksumusest. 
/…/ 
[1] Tulenevalt asjaolust, et kogu Eesti on määratletud looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega alana. 

. 

Muutmise põhjused ja/või 
muutmist õigustavad 
rakendusprobleemid 

Arvestades, et investeeringu toimelt saadud mõju laieneb kogu 
põllumajandussektorile, siis on põhjendatud toetusmäär 100% abikõlbliku kulu 
maksumusest. Kui toetust määratakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
nr 1305/2013 artikli 17 lõike 1 punkti d (mittetootlikud investeeringud, mis on 
seotud kõnealuse määruse kohaselt taotletavate põllumajanduslike keskkonna- ja 
kliimaeesmärkide saavutamisega, sealhulgas liikide ja elupaikade elurikkuse 
kaitsestaatuse või Natura 2000 ala ning muude programmis kindlaksmääratud kõrge 
loodusliku väärtusega süsteemide üldkasutusväärtuse suurendamisega) alusel, siis 
võib toetusmääraks olla kuni 100%. 

 
Muudatusettepanek nr 10 

1. Kavandatud 
muudatuse liik (määrus 
(EL) nr 1305/2013)  

Artikli 11 punkti a alapunkti i kohane otsus (komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 
808/2014 artikli 4 lõike 2 esimene lõik) 

☐ 

Artikli 11 punkti a alapunktide ii või iii kohane otsus  
 

☐ 

Artikli 11 punkti b kohane otsus 
 

☐ 

Artikli 11 punkti b teise lõigu kohane teavitamine 
 

☒ 

Artikli 11 punkti c kohane teavitamine 
 

☐ 

2. Partnerluslepingus 
toodud informatsiooni 
muutmine 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 30 lõike 2 kohane muudatus  ☐ 
Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 4 ja artikli 30 lõike 3 kohane muudatus 

☐ 

3. Muudatuse seotus 
määruse (EL) nr 808/2014 
artikli 4 lõike 2 kolmanda 
lõiguga 
(ei lähe samas artiklis 
toodud piirmäärade 
arvestusse)  
 

Muudatus tuleneb kiireloomulisest meetmest, mis on tingitud liikmesriigi pädeva 
asutuse ametlikult kinnitatud loodusõnnetustest ja katastroofidest 

☐ 

Muudatus tuleneb Liidu õigusraamistiku muutmisest 
 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkuse 
analüüsist 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58 lõikes 7 osutatud iga-
aastase jaotusega seotud muutusest  ☐ 

4. Muudatuse kirjeldus  

Muudatuse kirjeldus Peatükki 8.2.4.3.1.10. (meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse“ tegevuse 
liigile 4.1 „Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuselikkuse parandamiseks“ 
kohalduvate toetussummade või -määrade arvutamise metoodika) lisatakse viide 
selle kohta, et ehitiste ehitamisega seotud investeeringute korral võetakse 
kasutusele Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) poolt 
väljatöötatud ehitiste baashindade indikatsioonihinna mudel, mis saab olema 
aluseks ka toetussumma arvutamisel ja määramisel. 
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Enne muudatust: 

… 

 
Pärast muudatust: 

Ehitiste ehitamisega seotud investeeringute korral kasutatakse standardkulu 
meetodit, mis tähendab, et ehitusmaksumuse turutingimustele vastavuse 
hindamisel kasutatakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti 
poolt väljatöötatud ehitiste baashindade indikatsioonihinna mudelit, mis on 
aluseks ka toetussumma arvutamisel ja määramisel. 

. 

Muutmise põhjused ja/või 
muutmist õigustavad 
rakendusprobleemid 

Muudatuse eesmärgiks on aidata paremini kontrollida abikõlblike kulude 
mõistlikkust ja seeläbi tagada arengukava vahendite parem kasutus. 
Ehitusmaksumuse indikatsioonhinna mudel on PRIA poolt baashindade põhjal välja 
töötatud ehitusmaksumuse kontrolli metoodika. Metoodikat kasutatakse 
uusehitiste hinnamõistlikkuse tuvastamiseks. Lisaks uusehitistele on antud 
metoodika rakendatav juurdeehitiste püstitamisel ning ehitiste rekonstrueerimiste 
puhul. Ehitise rekonstrueerimise puhul on võimalik jälgida, et investeeringu 
maksumus ei ületaks uusehitise püstitamise hinda. 

 
Muudatusettepanek nr 11 

1. Kavandatud 
muudatuse liik (määrus 
(EL) nr 1305/2013)  

Artikli 11 punkti a alapunkti i kohane otsus (komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 
808/2014 artikli 4 lõike 2 esimene lõik) 

☐ 

Artikli 11 punkti a alapunktide ii või iii kohane otsus  
 

☐ 

Artikli 11 punkti b kohane otsus 
 

☐ 

Artikli 11 punkti b teise lõigu kohane teavitamine 
 

☒ 

Artikli 11 punkti c kohane teavitamine 
 

☐ 

2. Partnerluslepingus 
toodud informatsiooni 
muutmine 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 30 lõike 2 kohane muudatus  ☐ 
Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 4 ja artikli 30 lõike 3 kohane muudatus 

☐ 

3. Muudatuse seotus 
määruse (EL) nr 808/2014 
artikli 4 lõike 2 kolmanda 
lõiguga 
(ei lähe samas artiklis 
toodud piirmäärade 
arvestusse)  
 

Muudatus tuleneb kiireloomulisest meetmest, mis on tingitud liikmesriigi pädeva 
asutuse ametlikult kinnitatud loodusõnnetustest ja katastroofidest 

☐ 

Muudatus tuleneb Liidu õigusraamistiku muutmisest 
 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkuse 
analüüsist 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58 lõikes 7 osutatud iga-
aastase jaotusega seotud muutusest  ☐ 

4. Muudatuse kirjeldus  

Muudatuse kirjeldus Peatükis 8.2.4.3.2.4. (meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse“ tegevuse 
liigi 4.2 „Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks“ 
toetusesaajate kirjeldus) lisatakse toetusesaajate sihtgruppi ka tunnustatud 
tootjaorganisatsioonid, samuti võimaldatakse keskmise suurusega ettevõtjatel ja 
suurettevõtjatel edaspidi toetust taotleda ka ehitiste ehitamiseks. 
 
Enne muudatust: 

 Majanduslikult jätkusuutlikud põllumajandussektori tunnustatud 
tootjarühmad või põllumajandussektori tunnustatud tootjarühmad ja nende 
valitseva mõju all olevad ettevõtjad on toetatavad seadmetesse ja ehitistesse 
tehtavate investeeringute osas. 

 Mitu põllumajandustootjate ühistut või tootjarühmana tunnustatud 
tulundusühistut või nimetatud ühistute valitseva mõju all olevat ettevõtjat 
ühiselt (suurprojektid) on toetatavad suurprojektide osas, juhul kui osalevad 
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ettevõtjad on majanduslikult jätkusuutlikud, vähemalt üks osalev ettevõtja 
omab minimaalselt kolmeaastast eelnevat põllumajandustoodete töötlemise 
ja ekspordi kogemust ning osalevate ühistute ja ettevõtjate töötajate arv 
kokku ei ületa 750 (koos partner- ja sidusettevõtjatega). 

/…/ 

 Majanduslikult jätkusuutlikud keskmised ja suurettevõtjad (kuni 750 töötajat 
koos partner- ja sidusettevõtjatega), kelle taotluse esitamise aastale vahetult 
eelnenud majandusaasta põhitegevusala oli EMTAK C10 või 11, on toetatavad 
seadmetesse tehtavate investeeringute osas. 

/…/ 

 
Pärast muudatust: 

 Majanduslikult jätkusuutlikud tunnustatud tootjaorganisatsioonid või 
põllumajandussektori tunnustatud tootjarühmad või põllumajandussektori 
tunnustatud tootjarühmad ja tootjaorganisatsioonid ning nende valitseva 
mõju all olevad ettevõtjad on toetatavad seadmetesse ja ehitistesse 
tehtavate investeeringute osas. 

 Mitu põllumajandustootjate ühistut või tunnustatud tootjaorganisatsiooni 
või tootjarühmana tunnustatud tulundusühistut või nimetatud ühistute 
valitseva mõju all olevat ettevõtjat ühiselt (suurprojektid) on toetatavad 
suurprojektide osas, juhul kui osalevad ettevõtjad on majanduslikult 
jätkusuutlikud, vähemalt üks osalev ettevõtja omab minimaalselt 
kolmeaastast eelnevat põllumajandustoodete töötlemise ja ekspordi 
kogemust ning osalevate ühistute ja ettevõtjate töötajate arv kokku ei ületa 
750 (koos partner- ja sidusettevõtjatega). 

/…/ 

 Majanduslikult jätkusuutlikud keskmised ja suurettevõtjad (kuni 750 töötajat 
koos partner- ja sidusettevõtjatega), kelle taotluse esitamise aastale vahetult 
eelnenud majandusaasta põhitegevusala oli EMTAK C10 või 11, on toetatavad 
seadmetesse ja ehitistesse tehtavate investeeringute osas. 

/…/ 

. 

Muutmise põhjused ja/või 
muutmist õigustavad 
rakendusprobleemid 

Tulenevalt sellest, et perioodiks 2023–27 koostatava ÜPP strateegiakava 
väljatöötamisel on võetud suund toetatada uuel programmiperioodil eelkõige 
tunnustatud tootjaorganisatsioone (kaotatakse n.ö vaheaste „tunnustatud 
tootjarühm“), siis sujuvamaks üleminekuks uude programmiperioodi võimaldatakse 
juba ka käesoleval programmiperioodil tulla toetust taotlema ka tunnustatud 
tootjaorganisatsioonidel. 
Võttes arvesse tänast majandusliku olukorda on oluline suunata täiendavaid rahalisi 
vahendeid toiduainetööstusesse investeeringute tegemiseks (sh ehitiste 
ehitamiseks), et kaasa aidata toiduainetööstuse ettevõtjate konkurentsivõime 
parandamisele ja lisandväärtusega toodete töötlemise osakaalu suurendamisele, 
mis võimaldaks turult kõrgema ja stabiilsema sissetuleku kõigile tarneahela lülidele. 
Ka OECD innovatsiooniraportis on ühe nõrkusena välja toodud Eesti 
toiduainetööstuste mahajäämus, mis tähendab, et toiduainete töötlemiseks on 
väike suutlikkus. See mõjutab konkurentsivõimet, takistab uutele turgudele 
sisenemist ja uute innovaatiliste toodetega turule tulemist. 

 
Muudatusettepanek nr 12 

1. Kavandatud 
muudatuse liik (määrus 
(EL) nr 1305/2013)  

Artikli 11 punkti a alapunkti i kohane otsus (komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 
808/2014 artikli 4 lõike 2 esimene lõik) 

☐ 

Artikli 11 punkti a alapunktide ii või iii kohane otsus  
 

☐ 

Artikli 11 punkti b kohane otsus 
 

☐ 

Artikli 11 punkti b teise lõigu kohane teavitamine ☒ 
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Artikli 11 punkti c kohane teavitamine 
 

☐ 

2. Partnerluslepingus 
toodud informatsiooni 
muutmine 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 30 lõike 2 kohane muudatus  ☐ 
Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 4 ja artikli 30 lõike 3 kohane muudatus 

☐ 

3. Muudatuse seotus 
määruse (EL) nr 808/2014 
artikli 4 lõike 2 kolmanda 
lõiguga 
(ei lähe samas artiklis 
toodud piirmäärade 
arvestusse)  
 

Muudatus tuleneb kiireloomulisest meetmest, mis on tingitud liikmesriigi pädeva 
asutuse ametlikult kinnitatud loodusõnnetustest ja katastroofidest 

☐ 

Muudatus tuleneb Liidu õigusraamistiku muutmisest 
 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkuse 
analüüsist 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58 lõikes 7 osutatud iga-
aastase jaotusega seotud muutusest  ☐ 

4. Muudatuse kirjeldus  

Muudatuse kirjeldus Peatükis 8.2.4.3.2.8. (meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse“ tegevuse 
liigile 4.2 „Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks“ 
kohalduvad toetussummad ja -määrad) suurendatakse maksimaalseid 
toetussummasid mitmete sihtgruppide puhul (mikro- ja väikeettevõtjad, keskmise 
suurusega ettevõtjad ning suurettevõtjad, tunnustatud tootjarühmad ja 
tootjaorganisatsioonid). Mikro- ja väikeettevõtjate maksimaalset toetussummat 
suurendatakse 500 000 eurolt 750 000 euroni, keskmise suurusega ja 
suurettevõtjate ning ühistute või ühistute valitseva mõju all olevate ettevõtjate 
maksimaalset toetussummat 2 000 000 eurolt 3 000 000 euroni. 
 
Enne muudatust: 

/…/ 
Toetuse suurus 

 Ühistud või ühistute valitseva mõju all olevate ettevõtjad - 2 miljonit eurot 
(programmiperioodi kohta). 

 Suurprojektid - minimaalne 2 miljonit eurot (taotluse kohta), maksimaalne 18 
miljonit eurot (programmiperioodi kohta). 

 Mikro- ja väikeettevõtjad - 500 000 eurot (programmiperioodi kohta). 

 Keskmised ja suurettevõtjad - minimaalne 100 000 eurot (taotluse kohta), 
maksimaalne 2 miljonit eurot (programmiperioodi kohta). 

 Kütitud ulukite esmatootjad või väikeses koguses käitlejad - maksimaalne 20 
000 eurot (taotluse kohta). 

/…/ 

 
Pärast muudatust: 

/…/ 
Toetuse suurus 

 Ühistud või ühistute valitseva mõju all olevate ettevõtjad - 3 2 miljonit eurot 
(programmiperioodi kohta). 

 Suurprojektid - minimaalne 2 miljonit eurot (taotluse kohta), maksimaalne 18 
miljonit eurot (programmiperioodi kohta). 

 Mikro- ja väikeettevõtjad - 750 000 500 000 eurot (programmiperioodi 
kohta). 

 Keskmised ja suurettevõtjad - minimaalne 100 000 eurot (taotluse kohta), 
maksimaalne 3 2 miljonit eurot (programmiperioodi kohta). 

 Kütitud ulukite esmatootjad või väikeses koguses käitlejad - maksimaalne 20 
000 eurot (taotluse kohta). 

/…/ 

. 

Muutmise põhjused ja/või 
muutmist õigustavad 

Kuna programmiperioodi lõpp hakkab lähenema, siis on ettevõtjaid, kellele on 
toetust määratud maksimaalse võimaliku summa ulatuses, ent kellel on jätkuvalt 
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rakendusprobleemid vaja teha investeeringuid, et nad saaksid teha järgmise arenguhüppe. 

 
Muudatusettepanek nr 13 

1. Kavandatud 
muudatuse liik (määrus 
(EL) nr 1305/2013)  

Artikli 11 punkti a alapunkti i kohane otsus (komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 
808/2014 artikli 4 lõike 2 esimene lõik) 

☐ 

Artikli 11 punkti a alapunktide ii või iii kohane otsus  
 

☐ 

Artikli 11 punkti b kohane otsus 
 

☐ 

Artikli 11 punkti b teise lõigu kohane teavitamine 
 

☒ 

Artikli 11 punkti c kohane teavitamine 
 

☐ 

2. Partnerluslepingus 
toodud informatsiooni 
muutmine 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 30 lõike 2 kohane muudatus  ☐ 
Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 4 ja artikli 30 lõike 3 kohane muudatus 

☐ 

3. Muudatuse seotus 
määruse (EL) nr 808/2014 
artikli 4 lõike 2 kolmanda 
lõiguga 
(ei lähe samas artiklis 
toodud piirmäärade 
arvestusse)  
 

Muudatus tuleneb kiireloomulisest meetmest, mis on tingitud liikmesriigi pädeva 
asutuse ametlikult kinnitatud loodusõnnetustest ja katastroofidest 

☐ 

Muudatus tuleneb Liidu õigusraamistiku muutmisest 
 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkuse 
analüüsist 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58 lõikes 7 osutatud iga-
aastase jaotusega seotud muutusest  ☐ 

4. Muudatuse kirjeldus  

Muudatuse kirjeldus Peatükis 8.2.6.3.3.4. (meetme 6 „Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng“ 
tegevuse liigi 6.4 „Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks 
maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“ toetusesaajate kirjeldus) 
lisatakse toetusesaajate hulka ka teatud tingimustele vastavad 
põllumajandusvaldkonna muuseumid. 
 
Enne muudatust: 

Toetust antakse maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamiseks ja 
arendamiseks: 

 mikroettevõtjast põllumajandusettevõtjale, kes on põllumajandusliku 
majandustegevusega tegelenud vähemalt kaks majandusaastat ning kelle 
omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete 
müügitulu on mõlemal majandusaastal ületanud 4 000 eurot ning 
moodustanud üle 50% kogu müügitulust; 

 mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevale mikroettevõtjale, kes on 
tegutsenud vähemalt kaks majandusaastat ning kelle müügitulu on mõlemal 
majandusaastal ületanud 4000 eurot; 

 põllumajandustootjast avaliku sektori asutusele. 
/…/ 

 
Pärast muudatust: 

Toetust antakse maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamiseks ja 
arendamiseks: 

 mikroettevõtjast põllumajandusettevõtjale, kes on põllumajandusliku 
majandustegevusega tegelenud vähemalt kaks majandusaastat ning kelle 
omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete 
müügitulu on mõlemal majandusaastal ületanud 4 000 eurot ning 
moodustanud üle 50% kogu müügitulust; 

 mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevale mikroettevõtjale, kes on 
tegutsenud vähemalt kaks majandusaastat ning kelle müügitulu on mõlemal 
majandusaastal ületanud 4000 eurot; 
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 põllumajandustootjast avaliku sektori asutusele; 

 sihtasutusele, kes tegeleb põllumajandusajaloo ja kultuuripärandi 
seisukohast oluliste põllumajandustootmisega seotud esemete kogumise, 
uurimise ning eksponeerimisega ja kelle peamine tegevusvaldkond on 
muuseumide tegevus ning kelle asutajate hulgas on selline 
põllumajandustootjate esindusorganisatsioon, mille liikmeteks on 
põllumajandustootjad, põllumajandussaaduste töötlejad, 
maamajandusettevõtjad või eelnevalt nimetatud ettevõtjaid ühendavad 
ühingud ning mille põhikirjaline tegevus on suunatud põllu- ja 
maamajandussektori arendamisele (edaspidi põllumajandusvaldkonna 
muuseum). 

/…/ 

. 

Muutmise põhjused ja/või 
muutmist õigustavad 
rakendusprobleemid 

Maapiirkonna elu- ja ettevõtluskeskkonna atraktiivsus mõjutab oluliselt inimeste 
otsuseid elu- ja töökoha valikul. See omakorda mõjutab ettevõtjate poolt vaadatuna 
tööjõu kättesaadavust maapiirkonnas ja ettevõtete konkurentsivõimet tervikuna. 
Tulenevalt eeltoodust on põhjendatud lisada toetusesaajate hulka ka 
põllumajandusajaloo ja kultuuripärandi eksponeerimisega tegelevad muuseumid, 
kes teenivad ettevõtlustulu ja pakuvad aastaringseid täistööajaga töökohti 
maapiirkonnas ja tõstavad oma teenustega inimeste hinnangut piirkonna elu- ja 
ettevõtluskeskkonna kvaliteedile. 

 
Muudatusettepanek nr 14 

1. Kavandatud 
muudatuse liik (määrus 
(EL) nr 1305/2013)  

Artikli 11 punkti a alapunkti i kohane otsus (komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 
808/2014 artikli 4 lõike 2 esimene lõik) 

☐ 

Artikli 11 punkti a alapunktide ii või iii kohane otsus  
 

☐ 

Artikli 11 punkti b kohane otsus 
 

☐ 

Artikli 11 punkti b teise lõigu kohane teavitamine 
 

☒ 

Artikli 11 punkti c kohane teavitamine 
 

☐ 

2. Partnerluslepingus 
toodud informatsiooni 
muutmine 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 30 lõike 2 kohane muudatus  ☐ 
Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 4 ja artikli 30 lõike 3 kohane muudatus 

☐ 

3. Muudatuse seotus 
määruse (EL) nr 808/2014 
artikli 4 lõike 2 kolmanda 
lõiguga 
(ei lähe samas artiklis 
toodud piirmäärade 
arvestusse)  
 

Muudatus tuleneb kiireloomulisest meetmest, mis on tingitud liikmesriigi pädeva 
asutuse ametlikult kinnitatud loodusõnnetustest ja katastroofidest 

☐ 

Muudatus tuleneb Liidu õigusraamistiku muutmisest 
 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkuse 
analüüsist 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58 lõikes 7 osutatud iga-
aastase jaotusega seotud muutusest  ☐ 

4. Muudatuse kirjeldus  

Muudatuse kirjeldus Peatükis 8.2.6.3.3.8. (meetme 6 „Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng“ 
tegevuse liigile 6.4 „Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks 
maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“ kohalduvad 
toetussummad ja -määrad) lisatakse nende toetusesaajate hulka, kellele kohaldub 
100%-line toetusmäär, ka põllumajandusvaldkonna muuseumid. 
 
Enne muudatust: 

Toetuse määr mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevale 
mikroettevõtjale on 40%, mikroettevõtjast põllumajandusettevõtjale 50% ja 
põllumajandustootjast avaliku sektori asutusele kultuuri edendamiseks ja 
kultuuripärandi säilitamiseks 100%[1] abikõlblike kulude maksumusest. 
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Minimaalne võimalik toetuse määr on 15% abikõlblike kulude maksumusest. 
/…/ 
 
[1] Sealhulgas kogu tegevuse avaliku sektori rahastus. 

 
Pärast muudatust: 

Toetuse määr mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevale 
mikroettevõtjale on 40%, mikroettevõtjast põllumajandusettevõtjale 50% ja 
põllumajandusvaldkonna muuseumile ning põllumajandustootjast avaliku 
sektori asutusele kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks 100%[1] 
abikõlblike kulude maksumusest. Minimaalne võimalik toetuse määr on 15% 
abikõlblike kulude maksumusest. 
/…/ 
 
[1] Sealhulgas kogu tegevuse avaliku sektori rahastus. 

. 

Muutmise põhjused ja/või 
muutmist õigustavad 
rakendusprobleemid 

100% määr tuleneb asjaolust, et valdavalt loetakse igasugune avaliku sektori asutuse 
tehtav kulu avaliku sektori kuluks, mistõttu on ka avaliku sektori toetuse määr 100%. 

 
Muudatusettepanek nr 15 

1. Kavandatud 
muudatuse liik (määrus 
(EL) nr 1305/2013)  

Artikli 11 punkti a alapunkti i kohane otsus (komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 
808/2014 artikli 4 lõike 2 esimene lõik) 

☐ 

Artikli 11 punkti a alapunktide ii või iii kohane otsus  
 

☐ 

Artikli 11 punkti b kohane otsus 
 

☐ 

Artikli 11 punkti b teise lõigu kohane teavitamine 
 

☒ 

Artikli 11 punkti c kohane teavitamine 
 

☐ 

2. Partnerluslepingus 
toodud informatsiooni 
muutmine 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 30 lõike 2 kohane muudatus  ☐ 
Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 4 ja artikli 30 lõike 3 kohane muudatus 

☐ 

3. Muudatuse seotus 
määruse (EL) nr 808/2014 
artikli 4 lõike 2 kolmanda 
lõiguga 
(ei lähe samas artiklis 
toodud piirmäärade 
arvestusse)  
 

Muudatus tuleneb kiireloomulisest meetmest, mis on tingitud liikmesriigi pädeva 
asutuse ametlikult kinnitatud loodusõnnetustest ja katastroofidest 

☐ 

Muudatus tuleneb Liidu õigusraamistiku muutmisest 
 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkuse 
analüüsist 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58 lõikes 7 osutatud iga-
aastase jaotusega seotud muutusest  ☐ 

4. Muudatuse kirjeldus  

Muudatuse kirjeldus Peatükis 8.2.6.3.3.11. (meetme 6 „Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng“ 
tegevuse liiki 6.4 „Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks 
maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“ puudutava teabe hulgas 
mitmekesistamisega hõlmatud valdkondade loetelu) eemaldatakse 
mittetoetatavate valdkondade hulgast veevarustus, kanalisatsioon, jäätme- ja 
saastekäitlus, ehitus, veondus ja laondus, reklaamindus ja turu-uuringud ning 
haldus- ja abitegevused, samas lisatakse mittetoetatavate valdkondade hulka 
rentimine. 
 
Enne muudatust: 

Toetatavad ei ole: taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad 
tegevusalad, metsakasvatus (sh metsapuid kasvatavate puukoolide tegevus), 
looduslike materjalide kogumine (v.a puit), kalapüük ja vesiviljelus, mäetööstus, 
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tubakatoodete tootmine, veevarustus, kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus, 
ehitus, veondus ja laondus (v.a välja arvatud mahetoodete ladustamise 
korraldamiseks turustuskeskuse loomine), finants- ja kindlustustegevus, 
kinnisvaraalane tegevus, juriidilised toimingud ja arvepidamine, reklaamindus- 
ja turu-uuringud, haldus- ja abitegevused, hasartmängude ja kihlvedude 
korraldamine. 

 
Pärast muudatust: 

Toetatavad ei ole: taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad 
tegevusalad, metsakasvatus (sh metsapuid kasvatavate puukoolide tegevus), 
looduslike materjalide kogumine (v.a puit), kalapüük ja vesiviljelus, mäetööstus, 
tubakatoodete tootmine, veevarustus, kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus, 
ehitus, veondus ja laondus (v.a välja arvatud mahetoodete ladustamise 
korraldamiseks turustuskeskuse loomine), finants- ja kindlustustegevus, 
kinnisvaraalane tegevus, juriidilised toimingud ja arvepidamine, reklaamindus- 
ja turu-uuringud, haldus- ja abitegevused, rentimine, hasartmängude ja 
kihlvedude korraldamine. 

. 

Muutmise põhjused ja/või 
muutmist õigustavad 
rakendusprobleemid 

Seoses majanduskeskkonnas aset leidnud muutustega on maapiirkonnas kasvanud 
nende ettevõtete osakaal, kes tegutsevad teenindussektoris. Mitmetes 
tegevusvaldkondades, kus perioodi algul oli turuolukord pigem soodne, võitlevad 
ettevõtted täna tõsiste raskustega. COVID-19 pandeemia tõttu tuleb ettevõtetel 
enamuses tegevusvaldkondades üle vaadata oma senised ärimudelid ja leida 
võimalusi investeerida uutesse seadmetesse ja tootmisvahenditesse. Seetõttu on 
põhjendatud avada juurdepääs investeeringutoetusele võimalikult suurele arvule 
maapiirkonnas tegutsevatele ettevõtjatele, sealjuures ka ehituse, veonduse ning 
erinevate haldus- ja abitegevuste valdkonnas. 

 
Muudatusettepanek nr 16 

1. Kavandatud 
muudatuse liik (määrus 
(EL) nr 1305/2013)  

Artikli 11 punkti a alapunkti i kohane otsus (komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 
808/2014 artikli 4 lõike 2 esimene lõik) 

☐ 

Artikli 11 punkti a alapunktide ii või iii kohane otsus  
 

☐ 

Artikli 11 punkti b kohane otsus 
 

☐ 

Artikli 11 punkti b teise lõigu kohane teavitamine 
 

☒ 

Artikli 11 punkti c kohane teavitamine 
 

☐ 

2. Partnerluslepingus 
toodud informatsiooni 
muutmine 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 30 lõike 2 kohane muudatus  ☐ 
Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 4 ja artikli 30 lõike 3 kohane muudatus 

☐ 

3. Muudatuse seotus 
määruse (EL) nr 808/2014 
artikli 4 lõike 2 kolmanda 
lõiguga 
(ei lähe samas artiklis 
toodud piirmäärade 
arvestusse)  
 

Muudatus tuleneb kiireloomulisest meetmest, mis on tingitud liikmesriigi pädeva 
asutuse ametlikult kinnitatud loodusõnnetustest ja katastroofidest 

☐ 

Muudatus tuleneb Liidu õigusraamistiku muutmisest 
 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkuse 
analüüsist 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58 lõikes 7 osutatud iga-
aastase jaotusega seotud muutusest  ☐ 

4. Muudatuse kirjeldus  

Muudatuse kirjeldus Peatükis 8.2.13.3.3.1. (meetme 16 „Koostöö“ tegevuse liigi 16.4 „Lühikesed 
tarneahelad ja kohalike turgude arendamine“ kirjeldus) asendatakse toetatavate 
tegevuste puhul termin „reklaamiüritusi“ terminiga „teavitustegevusi“. See 
tähendab, et edaspidi toetatakse lühikeste tarneahelate ja kohalikel turgudel 
põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamiseks tehtavate 
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projektide tutvustamisele suunatud teavitustegevusi (näiteks siseriikliku toidumessi 
ja -festivali või laada korraldamine või nendel osalemine ja kokandusürituste 
korraldamine). Samuti lisatakse teavitustegevuste juurde näitena kokandusürituste 
korraldamine, kus kokad kasutavad vaid otse tootjalt saanud toorainet edendades 
selle kaudu lühikesi tarneahelaid ja kohalikku turgu. 
 
Enne muudatust: 

Toetatavad tegevused on: 
/…/ 
2) Lühikeste tarneahelate ja kohalike turgude arendamisele suunatud projektide 
tutvustustegevused 
 
Toetatakse lühikeste tarneahelate ja kohalikel turgudel põllumajandustoodete 
ja toidu turustamisvõimaluste arendamiseks tehtavate projektide 
tutvustamisele suunatud reklaamiüritusi (näiteks siseriikliku toidumessi, -
festivali- või laada korraldamine või nendel osalemine).  

 
Pärast muudatust: 

Toetatavad tegevused on: 
/…/ 
2) Lühikeste tarneahelate ja kohalike turgude arendamisele suunatud projektide 
tutvustustegevused 
 
Toetatakse lühikeste tarneahelate ja kohalikel turgudel põllumajandustoodete 
ja toidu turustamisvõimaluste arendamiseks tehtavate projektide 
tutvustamisele suunatud teavitustegevusi reklaamiüritusi (näiteks siseriikliku 
toidumessi, -festivali- või laada korraldamine või nendel osalemine ja 
kokandusürituste korraldamine). 

. 

Muutmise põhjused ja/või 
muutmist õigustavad 
rakendusprobleemid 

Projektide tutvustustegevuste loetelu laiendatakse, et oleks võimalik teha erinevaid 
teavitustegevusi, et meetme eesmärki paremini täita. 

 
Muudatusettepanek nr 17 

1. Kavandatud 
muudatuse liik (määrus 
(EL) nr 1305/2013)  

Artikli 11 punkti a alapunkti i kohane otsus (komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 
808/2014 artikli 4 lõike 2 esimene lõik) 

☐ 

Artikli 11 punkti a alapunktide ii või iii kohane otsus  
 

☐ 

Artikli 11 punkti b kohane otsus 
 

☐ 

Artikli 11 punkti b teise lõigu kohane teavitamine 
 

☒ 

Artikli 11 punkti c kohane teavitamine 
 

☐ 

2. Partnerluslepingus 
toodud informatsiooni 
muutmine 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 30 lõike 2 kohane muudatus  ☐ 
Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 4 ja artikli 30 lõike 3 kohane muudatus 

☐ 

3. Muudatuse seotus 
määruse (EL) nr 808/2014 
artikli 4 lõike 2 kolmanda 
lõiguga 
(ei lähe samas artiklis 
toodud piirmäärade 
arvestusse)  
 

Muudatus tuleneb kiireloomulisest meetmest, mis on tingitud liikmesriigi pädeva 
asutuse ametlikult kinnitatud loodusõnnetustest ja katastroofidest 

☐ 

Muudatus tuleneb Liidu õigusraamistiku muutmisest 
 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkuse 
analüüsist 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58 lõikes 7 osutatud iga-
aastase jaotusega seotud muutusest  ☐ 

4. Muudatuse kirjeldus  
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Muudatuse kirjeldus Peatükis 8.2.13.3.3.4. (meetme 16 „Koostöö“ tegevuse liigi 16.4 „Lühikesed 
tarneahelad ja kohalike turgude arendamine“ toetusesaajate kirjeldus) muudetakse 
toetusesaaja definitsiooni, võimaldades edaspidi toetust taotleda kõigil 
koostöövormidel, millesse on kaasatud vähemalt kaks osapoolt. 
 
Enne muudatust: 

1. Ettevõtjad, kes on põllumajandusliku majandustegevusega tegelenud 
vähemalt taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kaks majandusaastat 
ning kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud 
toodete müügitulu on mõlemal majandusaastal ületanud 4 000 eurot ning 
moodustanud üle 50% kogu müügitulust. Projektis osaleb vähemalt kaks 
nõuetele vastavat ettevõtjat. 
 
2. Lühikeste tarneahelate ja kohalikel turgudel põllumajandustoodete ja toidu 
turustamisvõimaluste arendamiseks asutatud tulundusühistud või 
mittetulundusühingud, mille liikmete hulka kuulub vähemalt kaks punktis 1 
nimetatud nõuetele vastavat ettevõtjat või mille liikmete hulka kuulub vähemalt 
viis tulundusühistut või mittetulundusühingut ja nende liikmeteks on kokku 
vähemalt kümme punktis 1 nimetatud nõuetele vastavat ettevõtjat. 

 
Pärast muudatust: 

Toetust saavad taotleda koostöövormid, millesse on kaasatud vähemalt kaks 
osapoolt. 
 
1. Ettevõtjad, kes on põllumajandusliku majandustegevusega tegelenud 
vähemalt taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kaks majandusaastat 
ning kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud 
toodete müügitulu on mõlemal majandusaastal ületanud 4 000 eurot ning 
moodustanud üle 50% kogu müügitulust. Projektis osaleb vähemalt kaks 
nõuetele vastavat ettevõtjat. 
 
2. Lühikeste tarneahelate ja kohalikel turgudel põllumajandustoodete ja toidu 
turustamisvõimaluste arendamiseks asutatud tulundusühistud või 
mittetulundusühingud, mille liikmete hulka kuulub vähemalt kaks punktis 1 
nimetatud nõuetele vastavat ettevõtjat või mille liikmete hulka kuulub 
vähemalt viis tulundusühistut või mittetulundusühingut ja nende liikmeteks 
on kokku vähemalt kümme punktis 1 nimetatud nõuetele vastavat ettevõtjat. 

. 

Muutmise põhjused ja/või 
muutmist õigustavad 
rakendusprobleemid 

Seni olid põllumajandusettevõtjatele kehtestatud nõuded põllumajandusliku 
majandustegevusega tegelemise aja ja müügitulu kohta ning tulundusühingutele ja 
mittetulundusühingutele liikmesuse kohta. Muudatusega laiendatakse toetuse 
taotlejate sihtgruppi, et soodustada erinevaid koostöövorme, kuhu on kaasatud 
rohkem ja erinevaid osapooli. 

 
Muudatusettepanek nr 18 

1. Kavandatud 
muudatuse liik (määrus 
(EL) nr 1305/2013)  

Artikli 11 punkti a alapunkti i kohane otsus (komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 
808/2014 artikli 4 lõike 2 esimene lõik) 

☐ 

Artikli 11 punkti a alapunktide ii või iii kohane otsus  
 

☐ 

Artikli 11 punkti b kohane otsus 
 

☐ 

Artikli 11 punkti b teise lõigu kohane teavitamine 
 

☒ 

Artikli 11 punkti c kohane teavitamine 
 

☐ 

2. Partnerluslepingus Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 30 lõike 2 kohane muudatus  ☐ 
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toodud informatsiooni 
muutmine 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 4 ja artikli 30 lõike 3 kohane muudatus 
☐ 

3. Muudatuse seotus 
määruse (EL) nr 808/2014 
artikli 4 lõike 2 kolmanda 
lõiguga 
(ei lähe samas artiklis 
toodud piirmäärade 
arvestusse)  
 

Muudatus tuleneb kiireloomulisest meetmest, mis on tingitud liikmesriigi pädeva 
asutuse ametlikult kinnitatud loodusõnnetustest ja katastroofidest 

☐ 

Muudatus tuleneb Liidu õigusraamistiku muutmisest 
 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkuse 
analüüsist 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58 lõikes 7 osutatud iga-
aastase jaotusega seotud muutusest  ☐ 

4. Muudatuse kirjeldus  

Muudatuse kirjeldus Peatükis 8.2.15.3.1.1. (meetme 19 „Toetus LEADERi kohalikule arengule (CLLD – 
kogukonna juhitud kohalik areng)“ tegevuse liigi 19.1 „Kohaliku arengu strateegiate 
ettevalmistamine“ kirjeldus) muudetakse abikõlblikuks ka uue ÜPP perioodi (2023–
2027) kohalike arengustrateegiate koostamise kulud. 
 
Enne muudatust: 

Ettevalmistava toetuse kulud hõlmavad haldussuutlikkuse parandamist, 
koolitust ja võrgustiku arendamist kogukondlikult juhitava kohaliku arengu 
strateegia ettevalmistamisel ning rakendamisel, sh 

 kohalike sidusrühmade koolitustegevus; 

 asjaomast piirkonda käsitlevad uuringud; 

 kogukondlikult juhitava kohaliku arengu strateegia väljatöötamisega seotud 
kulud, sealhulgas konsulteerimiskulud ja strateegia ettevalmistamiseks 
sidusrühmadega peetud konsultatsioonidega seotud tegevuse kulud; 

 ettevalmistusetapis ettevalmistavat toetust taotleva organisatsiooni 
halduskulud (tegevus- ja personalikulud). 

Kohalikel tegevusgruppidel on kogemus seoses strateegiate ettevalmistamisega 
perioodist 2004-2006, mil töötati välja kohaliku arengu strateegiad. Perioodi 
2007-2013 jooksul töötasid kohaliku arengu strateegia välja veel kaks kohalikku 
tegevusgruppi. Strateegia ettevalmistamise protsess kestab ligikaudu üks aasta. 
Esimese strateegia koostamise kogemuse põhjal vajavad strateegia 
ettevalmistajad rohkem koolitusi ja seminare nt strateegiate koostamise, seire 
korraldamise, hindamiskriteeriumite väljatöötamise, strateegia rakendamise 
tulemuste avalikustamise jms teemadel. Samuti oli eelmisel perioodil hea 
kogemus, kui strateegia hindamisse kaasati lisaks valdkondlikud eksperdid. Seda 
praktikat kavatseme rakendada ka perioodil 2014-2020 ning ühtlasi pöörata 
suuremat tähelepanu strateegia nõuetele vastavusele. 

 
Pärast muudatust: 

Ettevalmistava toetuse kulud hõlmavad haldussuutlikkuse parandamist, 
koolitust ja võrgustiku arendamist kogukondlikult juhitava kohaliku arengu 
strateegia ettevalmistamisel ning rakendamisel, sh 

 kohalike sidusrühmade koolitustegevus; 

 asjaomast piirkonda käsitlevad uuringud; 

 kogukondlikult juhitava kohaliku arengu strateegia väljatöötamisega seotud 
kulud, sealhulgas konsulteerimiskulud ja strateegia ettevalmistamiseks 
sidusrühmadega peetud konsultatsioonidega seotud tegevuse kulud; 

 ettevalmistusetapis ettevalmistavat toetust taotleva organisatsiooni 
halduskulud (tegevus- ja personalikulud). 

Kohalikel tegevusgruppidel on kogemus seoses strateegiate ettevalmistamisega 
perioodist 2004-2006, mil töötati välja kohaliku arengu strateegiad. Perioodi 
2007-2013 jooksul töötasid kohaliku arengu strateegia välja veel kaks kohalikku 
tegevusgruppi. Strateegia ettevalmistamise protsess kestab ligikaudu üks aasta. 
Esimese strateegia koostamise kogemuse põhjal vajavad strateegia 
ettevalmistajad rohkem koolitusi ja seminare nt strateegiate koostamise, seire 
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korraldamise, hindamiskriteeriumite väljatöötamise, strateegia rakendamise 
tulemuste avalikustamise jms teemadel. Samuti oli eelmisel perioodil hea 
kogemus, kui strateegia hindamisse kaasati lisaks valdkondlikud eksperdid. Seda 
praktikat kavatseme rakendada ka perioodil 2014-2020 ning ühtlasi pöörata 
suuremat tähelepanu strateegia nõuetele vastavusele. 
Ettevalmistava toetuse raames on võimalik koostada strateegiaid ka uue 
(2023–2027) programmiperioodi jaoks. Uue programmiperioodi jaoks 
koostatavad strateegiad on suunatud eelkõige erieesmärgi 8 „Edendada 
maapiirkondades tööhõivet, majanduskasvu, soolist võrdsust, sotsiaalset 
kaasatust ja kohalikku arengut, sealhulgas biomajandust ja säästvat 
metsamajandust“ saavutamiseks. Täiendavalt võivad kohalikud 
arengustrateegiad panustada ka teistesse ÜPP strateegikava 
erieesmärkidesse. 

. 

Muutmise põhjused ja/või 
muutmist õigustavad 
rakendusprobleemid 

Muudatuse eesmärgiks on tagada valmisolek, et aastast 2023 saaks uue perioodi 
ÜPP strateegiakava raames hakata toetama juba uute kohaliku arengu strateegiate 
rakendamist, mitte enam koostamist. 

 
Muudatusettepanek nr 19 

1. Kavandatud 
muudatuse liik (määrus 
(EL) nr 1305/2013)  

Artikli 11 punkti a alapunkti i kohane otsus (komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 
808/2014 artikli 4 lõike 2 esimene lõik) 

☐ 

Artikli 11 punkti a alapunktide ii või iii kohane otsus  
 

☐ 

Artikli 11 punkti b kohane otsus 
 

☐ 

Artikli 11 punkti b teise lõigu kohane teavitamine 
 

☒ 

Artikli 11 punkti c kohane teavitamine 
 

☐ 

2. Partnerluslepingus 
toodud informatsiooni 
muutmine 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 30 lõike 2 kohane muudatus  ☐ 
Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 4 ja artikli 30 lõike 3 kohane muudatus 

☐ 

3. Muudatuse seotus 
määruse (EL) nr 808/2014 
artikli 4 lõike 2 kolmanda 
lõiguga 
(ei lähe samas artiklis 
toodud piirmäärade 
arvestusse)  
 

Muudatus tuleneb kiireloomulisest meetmest, mis on tingitud liikmesriigi pädeva 
asutuse ametlikult kinnitatud loodusõnnetustest ja katastroofidest 

☐ 

Muudatus tuleneb Liidu õigusraamistiku muutmisest 
 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkuse 
analüüsist 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58 lõikes 7 osutatud iga-
aastase jaotusega seotud muutusest  ☐ 

4. Muudatuse kirjeldus  

Muudatuse kirjeldus Peatükis 8.2.15.3.1.6. (meetme 19 „Toetus LEADERi kohalikule arengule (CLLD – 
kogukonna juhitud kohalik areng)“ tegevuse liigi 19.1 „Kohaliku arengu strateegiate 
ettevalmistamine“ rahastamiskõlblikkuse tingimuste kirjeldus) kohandatakse 
tingimusi perioodi 2023–27 kohaliku arengu strateegiate koostamiseks: võrreldes 
perioodiks 2014–2020 kohalike arengustrateegiate koostamisega peab vähemalt 
kolme kohaliku omavalitsusüksuse asemel nüüd toetuse taotleja liikmeks olema 
vähemalt kaks kohalikku omavalitsusüksust ning kohalik omavalitsusüksus võib 
nüüd samal ajal kuuluda ka mitmesse strateegiat ettevalmistavasse, ent seejuures 
ei tohi strateegiate tegevuspiirkonnad kattuda. Taotleja tegevuspiirkonnana 
sätestatakse tema liikmeteks olevate valdade (sh vallasisesed linnad) ja linnade 
territoorium, mis asub maalises ja väikelinnalises asustuspiirkonnas. 
 
Enne muudatust: 

Toetust võib taotleda taotleja, kes vastab järgmistele nõuetele: 

 ta tegutseb mittetulundusühinguna, kelle liikmeteks on vähemalt kolm 
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omavalitsusüksust ning samas tegevuspiirkonnas tegutsevad ettevõtjad ja 
mittetulundusühingud või sihtasutused; 

 tema põhikirjaline tegevus on suunatud kohaliku elu arendamisele; 

 tema tegevuspiirkonna piirid ühtivad selle liikmeks olevate valdade sh 
vallasiseste linnade ja kuni 4000 elanikuga linnade, territooriumi piiridega; 

 tema tegevuspiirkonna elanike arv on vahemikus 10 000 kuni 150 000. 
Lubatud on põhjendatud erisused elanike arvus. Põhjendatud erisuseks on 
saarelisus, kultuurilis-etniline eripära või territooriumi asustustihedus. Eesti 
on hõreasustusega riik, kus maapiirkonnas on ruutkilomeetri kohta 
keskmiselt vaid 18 inimest. Seetõttu peaks mõnes piirkonnas 10 000 elaniku 
saavutamiseks olema kohalik tegevusgrupp suure territooriumiga, mis ei taga 
elanikkonna sidusust ja põhjustab ülemääraseid kulutusi strateegia 
koostamisel ja rakendamisel. Eesti suuremad saared on terviklikud 
haldusüksused, mistõttu ei ole mõistlik mitut saart või saart ja mandriala 
hõlmavate kohalike tegevusgruppide moodustamine. Samuti eksisteerib 
piirkondi, kus elanikkond identifitseerib end läbi ainult neile omaste 
kultuuritraditsioonide, mis tagab elanikkonna sidususe ja on tugevaks 
kohaliku tegevusgrupi moodustamise aluseks. 

 tema tegevuspiirkonna moodustavad ühiste majanduslike, kultuuriliste ja 
sotsiaalsete huvidega vallad ja linnad, mille territooriumid kuuluvad samasse 
geograafilisse piirkonda; 

 ta on avatud uute liikmete vastuvõtmisele; 

 kohalik omavalitsusüksus võib strateegiat ettevalmistava 
mittetulundusühingu liikmena kuuluda korraga ainult ühte strateegiat 
ettevalmistavasse mittetulundusühingusse; 

 tema otsustustasandil ei oma ükski huvirühm üle 49% häälteenamust ja selle 
liikmed peavad olema esindatud nii, et riiklike eeskirjade alusel määratletud 
riigiasutuste esindatus on alla 50 %. 

Eelistatakse taotlejaid, kes on eelmistel perioodidel Leader meedet rakendanud. 
Ettevalmistava toetuse saamise tingimuseks ei ole see, kas strateegiate 
valikukomisjon valib strateegia rahastamiseks välja. Strateegiate 
ettevalmistamisega samal ajal võib teha perioodi 2007–2013 lõpetamisega 
seotud tegevusi. Makseasutus tagab, et perioodi 2007-2013 lõpetamisega ja 
kohaliku arengu strateegia ettevalmistamisega seotud ühele ja samale kulule ei 
maksta toetust erinevate perioodide vahenditest. 

 
Pärast muudatust: 

Toetust võib taotleda taotleja, kes vastab järgmistele nõuetele: 

 ta tegutseb mittetulundusühinguna, kelle liikmeteks on vähemalt kaks kolm 
omavalitsusüksust ning samas tegevuspiirkonnas tegutsevad ettevõtjad ja 
mittetulundusühingud või sihtasutused; 

 tema põhikirjaline tegevus on suunatud kohaliku elu arendamisele; 

 tegevuspiirkond on kohaliku tegevusgrupi liikmeks olevate valdade, sh 
vallasiseste linnade ja linnade territoorium, mis asub maalises ja 
väikelinnalises asustuspiirkonnas; 

 tema tegevuspiirkonna piirid ühtivad selle liikmeks olevate valdade sh 
vallasiseste linnade ja kuni 4000 elanikuga linnade, territooriumi piiridega; 

 tema tegevuspiirkonna elanike arv on vahemikus 10 000 kuni 150 000. 
Lubatud on põhjendatud erisused elanike arvus. Põhjendatud erisuseks on 
saarelisus, kultuurilis-etniline eripära või territooriumi asustustihedus. Eesti 
on hõreasustusega riik, kus maapiirkonnas on ruutkilomeetri kohta 
keskmiselt vaid 18 inimest. Seetõttu peaks mõnes piirkonnas 10 000 elaniku 
saavutamiseks olema kohalik tegevusgrupp suure territooriumiga, mis ei taga 
elanikkonna sidusust ja põhjustab ülemääraseid kulutusi strateegia 
koostamisel ja rakendamisel. Eesti suuremad saared on terviklikud 
haldusüksused, mistõttu ei ole mõistlik mitut saart või saart ja mandriala 
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hõlmavate kohalike tegevusgruppide moodustamine. Samuti eksisteerib 
piirkondi, kus elanikkond identifitseerib end läbi ainult neile omaste 
kultuuritraditsioonide, mis tagab elanikkonna sidususe ja on tugevaks 
kohaliku tegevusgrupi moodustamise aluseks. 

 tema tegevuspiirkonna moodustavad ühiste majanduslike, kultuuriliste ja 
sotsiaalsete huvidega vallad ja linnad, mille territooriumid kuuluvad samasse 
geograafilisse piirkonda; 

 ta on avatud uute liikmete vastuvõtmisele; 

 kohalik omavalitsusüksus võib strateegiat ettevalmistava 
mittetulundusühingu liikmena kuuluda korraga mitmesse ainult ühte 
strateegiat ettevalmistavasse mittetulundusühingusse, kuid 
tegevuspiirkonnad ei tohi kattuda; 

 tema otsustustasandil ei oma ükski huvirühm üle 49% häälteenamust ja selle 
liikmed peavad olema esindatud nii, et riiklike eeskirjade alusel määratletud 
riigiasutuste esindatus on alla 50 %. 

Eelistatakse taotlejaid, kes on eelmistel perioodidel Leader meedet 
rakendanud. 
Ettevalmistava toetuse saamine ei taga automaatselt ÜPP strateegiakava alusel 
strateegia rakendamise rahastamist saamise tingimuseks ei ole see, kas 
strateegiate valikukomisjon valib strateegia rahastamiseks välja. Strateegiate 
ettevalmistamisega samal ajal võib teha varasema perioodi 2007–2013 
lõpetamisega seotud tegevusi. Makseasutus tagab, et varasema perioodi 2007-
2013 lõpetamisega ja kohaliku arengu strateegia ettevalmistamisega seotud 
ühele ja samale kulule ei maksta toetust erinevate perioodide vahenditest. 

. 

Muutmise põhjused ja/või 
muutmist õigustavad 
rakendusprobleemid 

Muudatus tuleneb muudatusettepanekust nr 18. 

 
Muudatusettepanek nr 20 

1. Kavandatud 
muudatuse liik (määrus 
(EL) nr 1305/2013)  

Artikli 11 punkti a alapunkti i kohane otsus (määruse (EL) nr 808/2014 artikli 4 lõike 2 
esimene lõik) 

☐ 

Artikli 11 punkti a alapunktide ii või iii kohane otsus  
 

☐ 

Artikli 11 punkti b kohane otsus 
 

☐ 

Artikli 11 punkti b teise lõigu kohane teavitamine 
 

☒ 

Artikli 11 punkti c kohane teavitamine 
 

☐ 

2. Partnerluslepingus 
toodud informatsiooni 
muutmine 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 30 lõike 2 kohane muudatus  
 

☐ 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 4 ja artikli 30 lõike 3 kohane muudatus ☐ 

3. Muudatuse seotus 
määruse (EL) nr 808/2014 
artikli 4 lõike 2 kolmanda 
lõiguga 
(ei lähe samas artiklis 
toodud piirmäärade 
arvestusse)  

Muudatus tuleneb kiireloomulisest meetmest, mis on tingitud liikmesriigi pädeva 
asutuse ametlikult kinnitatud loodusõnnetustest ja katastroofidest 

☐ 

Muudatus tuleneb Liidu õigusraamistiku muutmisest 
 

☒ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkuse 
analüüsist 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58 lõikes 7 osutatud iga-aastase 
jaotusega seotud muutusest  

☒ 

4. Muudatuse kirjeldus  

Muudatuse kirjeldus Peatükis 10.3.1. (finantstabel meetme 1 „Teadmussiire ja teavitus“ kohta) 
suurendatakse meetme EAFRD eelarvet 1 815 000 euro võrra (sh 480 000 eurot nn 
taasterahastu vahenditest). 

 
Enne muudatust: 
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Piirkonnatüübid ja lisaeraldised Kohaldatav 

EAFRD toetuse 

määr aastatel 

2014–2020 (%) 

/…/ Liidu 

kavandatud toetus 

kokku 

aastatel 

2014–2020 

(eurodes) 

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 

59 lõike 3 punkt a - 

Vähemarenenud piirkonnad, 

äärepoolseimad piirkonnad ja 

Egeuse mere väikesaared määruse 

(EMÜ) nr 2019/93 tähenduses 

/…/ /…/ /…/ /…/ 

Määruse (EL) nr 1305/2013 

artikli 59 lõike 4 punkt a - 

Artiklites 14, 27 ja 35 osutatud 

meetmed, määruse (EL) nr 

1303/2013 artiklis 32 osutatud 

LEADERi kohalik areng ning 

artikli 19 lõike 1 punkti a 

alapunkti i kohased tegevused 

89% 

 

 

/…/ 1 913 500,00 (2A) 

178 000,00 (2B) 

3 916 000,00 (3A) 

801 000,00 (3B) 

5 785 000,00 (P4) 

44 500,00 (5A) 

44 500,00 (5B) 

22 250,00 (5C) 

66 750,00 (5D) 

66 750,00 (5E) 

155 750,00 (6A) 

/…/ /…/ /…/ /…/ 

Kokku /…/ 13 494 000,00 

. 
Pärast muudatust: 

Piirkonnatüübid ja lisaeraldised Kohaldatav 

EAFRD toetuse 

määr aastatel 

2014–2020 (%) 

/…/ Liidu 

kavandatud toetus 

kokku 

aastatel 

2014–2020 

(eurodes) 

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 

59 lõike 3 punkt a - 

Vähemarenenud piirkonnad, 

äärepoolseimad piirkonnad ja 

Egeuse mere väikesaared määruse 

(EMÜ) nr 2019/93 tähenduses 

/…/ /…/ /…/ /…/ 

Määruse (EL) nr 1305/2013 

artikli 59 lõike 4 punkt a - 

Artiklites 14, 27 ja 35 osutatud 

meetmed, määruse (EL) nr 

1303/2013 artiklis 32 osutatud 

LEADERi kohalik areng ning 

artikli 19 lõike 1 punkti a 

alapunkti i kohased tegevused 

89% 

 

 

/…/ 2 425 250,00 (2A) 

178 000,00 (2B) 

4 383 250,00 (3A) 

979 000,00 (3B) 

5 963 000,00 (P4) 

44 500,00 (5A) 

44 500,00 (5B) 

22 250,00 (5C) 

66 750,00 (5D) 

66 750,00 (5E) 

155 750,00 (6A) 

/…/ /…/ /…/ /…/ 

Määruse (EL) nr 1305/2013 

artikli 59 lõike 3 punkt a - 

Määruse (EL) nr 1305/2013 

artikli 59 lõike 4 punkt ea 

(EURI)NGEU - EURI(NGEU) / 

Vähemarenenud piirkonnad, 

äärepoolseimad piirkonnad ja 

Egeuse mere väikesaared 

määruse (EMÜ) nr 2019/93 

tähenduses 

Ühtne 100% /…/ 125 000,00 (2A) 

100 000,00 (2B) 

75 000,00 (3A) 

80 000,00 (3B) 

100 000,00 (P4) 

0,00 (5A) 

0,00 (5B) 

0,00 (5C) 

0,00 (5D) 

0,00 (5E) 

0,00 (6A) 

Kokku /…/ 15 309 000,00 

. 

Muutmise põhjused ja/või 
muutmist õigustavad 
rakendusprobleemid 

Muudatus tuleneb vajadusest tagada meetmele vahendid üleminekuaastateks 
(2021 ja 2022). Muudatuse tulemusel suureneb meetme kogueelarve 1 980 000 
euro võrra (15 100 000 eurolt 17 080 000 euroni), millest 1 500 000 eurot on 
indikatiivselt ette nähtud tegevuse liigile 1.4 „Pikaajalised programmid“ ja 480 000 
eurot tegevuse liikidele 1.1 „Koolitustegevuste korraldamine“, 1.2 „Esitlus- ja 
teavitustegevuste korraldamine“ ja 1.3 „Ettevõtete külastuste ja õpiringide 
korraldamine“ kokku. Muudatusest tulenevad muudatused tehakse ka peatükkides 
5 (strateegia kirjeldus), 7 (tulemusraamistiku kirjeldus), 11 (indikaatorkava) ja 13 
(riigiabi hindamiseks vajalikud elemendid). 
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Muudatusettepanek nr 21 

1. Kavandatud 
muudatuse liik (määrus 
(EL) nr 1305/2013)  

Artikli 11 punkti a alapunkti i kohane otsus (määruse (EL) nr 808/2014 artikli 4 lõike 2 
esimene lõik) 

☐ 

Artikli 11 punkti a alapunktide ii või iii kohane otsus  
 

☐ 

Artikli 11 punkti b kohane otsus 
 

☐ 

Artikli 11 punkti b teise lõigu kohane teavitamine 
 

☒ 

Artikli 11 punkti c kohane teavitamine 
 

☐ 

2. Partnerluslepingus 
toodud informatsiooni 
muutmine 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 30 lõike 2 kohane muudatus  
 

☐ 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 4 ja artikli 30 lõike 3 kohane muudatus ☐ 

3. Muudatuse seotus 
määruse (EL) nr 808/2014 
artikli 4 lõike 2 kolmanda 
lõiguga 
(ei lähe samas artiklis 
toodud piirmäärade 
arvestusse)  

Muudatus tuleneb kiireloomulisest meetmest, mis on tingitud liikmesriigi pädeva 
asutuse ametlikult kinnitatud loodusõnnetustest ja katastroofidest 

☐ 

Muudatus tuleneb Liidu õigusraamistiku muutmisest 
 

☒ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkuse 
analüüsist 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58 lõikes 7 osutatud iga-aastase 
jaotusega seotud muutusest  

☒ 

4. Muudatuse kirjeldus  

Muudatuse kirjeldus Peatükis 10.3.2. (finantstabel meetme 2 „Nõustamisteenused, 
põllumajandusettevõtte juhtimis- ja asendusteenused“ kohta) suurendatakse 
meetme EAFRD eelarvet 170 000 euro võrra. 

 
Enne muudatust: 

Piirkonnatüübid ja lisaeraldised Kohaldatav 

EAFRD 

toetuse 

määr aastatel 

2014–2020 (%) 

/…/ Liidu 

kavandatud toetus 

kokku 

aastatel 

2014–2020 

(eurodes) 

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 

59 lõike 3 punkt a - 

Vähemarenenud piirkonnad, 

äärepoolseimad piirkonnad ja 

Egeuse mere väikesaared määruse 

(EMÜ) nr 2019/93 tähenduses 

Ühtne 85% 

 

 

/…/ 3 995 000,00 (2A) 

340 000,00 (2B) 

42 500,00 (3A) 

255 000,00 (3B) 

994 500,00 (P4) 

552 500,00 (5A) 

85 000,00 (5B) 

8 500,00 (5C) 

21 250,00 (5D) 

8 500,00 (5E) 

493 250,00 (6A) 

/…/ /…/ /…/ /…/ 

Kokku /…/ 6 796 000,00 

.  
Pärast muudatust: 

Piirkonnatüübid ja lisaeraldised Kohaldatav 

EAFRD 

toetuse 

määr aastatel 

2014–2020 (%) 

/…/ Liidu 

kavandatud toetus 

kokku 

aastatel 

2014–2020 

(eurodes) 
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Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 

59 lõike 3 punkt a - 

Vähemarenenud piirkonnad, 

äärepoolseimad piirkonnad ja 

Egeuse mere väikesaared määruse 

(EMÜ) nr 2019/93 tähenduses 

Ühtne 85% 

 

 

/…/ 4 165 000,00 (2A) 

340 000,00 (2B) 

42 500,00 (3A) 

255 000,00 (3B) 

994 500,00 (P4) 

552 500,00 (5A) 

85 000,00 (5B) 

8 500,00 (5C) 

21 250,00 (5D) 

8 500,00 (5E) 

493 250,00 (6A) 

/…/ /…/ /…/ /…/ 

Kokku /…/ 6 966 000,00 

.. 

Muutmise põhjused ja/või 
muutmist õigustavad 
rakendusprobleemid 

Muudatus tuleneb vajadusest tagada meetmele vahendid üleminekuaastateks 
(2021 ja 2022). Muudatuse tulemusel suureneb meetme kogueelarve 200 000 euro 
võrra (7 995 294 eurolt 8 195 294 euroni), mis on indikatiivselt ette nähtud tegevuse 
liigile 2.3 „Toetus nõustajate koolituseks“. Muudatusest tulenevad muudatused 
tehakse ka peatükkides 5 (strateegia kirjeldus), 7 (tulemusraamistiku kirjeldus), 11 
(indikaatorkava) ja 13 (riigiabi hindamiseks vajalikud elemendid). 

 
Muudatusettepanek nr 22 

1. Kavandatud 
muudatuse liik (määrus 
(EL) nr 1305/2013)  

Artikli 11 punkti a alapunkti i kohane otsus (määruse (EL) nr 808/2014 artikli 4 lõike 2 
esimene lõik) 

☐ 

Artikli 11 punkti a alapunktide ii või iii kohane otsus  
 

☐ 

Artikli 11 punkti b kohane otsus 
 

☒ 

Artikli 11 punkti b teise lõigu kohane teavitamine 
 

☐ 

Artikli 11 punkti c kohane teavitamine 
 

☐ 

2. Partnerluslepingus 
toodud informatsiooni 
muutmine 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 30 lõike 2 kohane muudatus  
 

☐ 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 4 ja artikli 30 lõike 3 kohane muudatus ☐ 

3. Muudatuse seotus 
määruse (EL) nr 808/2014 
artikli 4 lõike 2 kolmanda 
lõiguga 
(ei lähe samas artiklis 
toodud piirmäärade 
arvestusse)  

Muudatus tuleneb kiireloomulisest meetmest, mis on tingitud liikmesriigi pädeva 
asutuse ametlikult kinnitatud loodusõnnetustest ja katastroofidest 

☐ 

Muudatus tuleneb Liidu õigusraamistiku muutmisest 
 

☒ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkuse 
analüüsist 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58 lõikes 7 osutatud iga-aastase 
jaotusega seotud muutusest  

☒ 

4. Muudatuse kirjeldus  

Muudatuse kirjeldus Peatükis 10.3.3. (finantstabel meetme 3 „Põllumajandustoodete ja toiduainete 
kvaliteedikavad“ kohta) suurendatakse meetme EAFRD eelarvet 637 500 euro võrra. 

 
Enne muudatust: 

Piirkonnatüübid ja lisaeraldised Kohaldatav 

EAFRD 

toetuse 

määr aastatel 

2014–2020 (%) 

/…/ Liidu 

kavandatud toetus 

kokku 

aastatel 

2014–2020 

(eurodes) 

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 

59 lõike 3 punkt a - 

Vähemarenenud piirkonnad, 

äärepoolseimad piirkonnad ja 

Egeuse mere väikesaared määruse 

(EMÜ) nr 2019/93 tähenduses 

Ühtne 85% 

 

 

/…/ 850 000,00 (3A) 

 

/…/ /…/ /…/ /…/ 

Kokku /…/ 850 000,00 
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.  
Pärast muudatust: 

Piirkonnatüübid ja lisaeraldised Kohaldatav 

EAFRD 

toetuse 

määr aastatel 

2014–2020 (%) 

/…/ Liidu 

kavandatud toetus 

kokku 

aastatel 

2014–2020 

(eurodes) 

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 

59 lõike 3 punkt a - 

Vähemarenenud piirkonnad, 

äärepoolseimad piirkonnad ja 

Egeuse mere väikesaared määruse 

(EMÜ) nr 2019/93 tähenduses 

Ühtne 85% 

 

 

/…/ 1 487 500,00 (3A) 

 

/…/ /…/ /…/ /…/ 

Kokku /…/ 1 487 500,00 

... 

Muutmise põhjused ja/või 
muutmist õigustavad 
rakendusprobleemid 

Muudatus tuleneb vajadusest tagada meetmele vahendid üleminekuaastateks 
(2021 ja 2022). Muudatuse tulemusel suureneb meetme kogueelarve 750 000 euro 
võrra (1 000 000 eurolt 1 750 000 euroni). Muudatusest tulenevad muudatused 
tehakse ka peatükkides 5 (strateegia kirjeldus), 7 (tulemusraamistiku kirjeldus), 11 
(indikaatorkava) ja 13 (riigiabi hindamiseks vajalikud elemendid). 

 
Muudatusettepanek nr 23 

1. Kavandatud 
muudatuse liik (määrus 
(EL) nr 1305/2013)  

Artikli 11 punkti a alapunkti i kohane otsus (määruse (EL) nr 808/2014 artikli 4 lõike 2 
esimene lõik) 

☐ 

Artikli 11 punkti a alapunktide ii või iii kohane otsus  
 

☐ 

Artikli 11 punkti b kohane otsus 
 

☒ 

Artikli 11 punkti b teise lõigu kohane teavitamine 
 

☐ 

Artikli 11 punkti c kohane teavitamine 
 

☐ 

2. Partnerluslepingus 
toodud informatsiooni 
muutmine 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 30 lõike 2 kohane muudatus  
 

☐ 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 4 ja artikli 30 lõike 3 kohane muudatus ☐ 

3. Muudatuse seotus 
määruse (EL) nr 808/2014 
artikli 4 lõike 2 kolmanda 
lõiguga 
(ei lähe samas artiklis 
toodud piirmäärade 
arvestusse)  

Muudatus tuleneb kiireloomulisest meetmest, mis on tingitud liikmesriigi pädeva 
asutuse ametlikult kinnitatud loodusõnnetustest ja katastroofidest 

☐ 

Muudatus tuleneb Liidu õigusraamistiku muutmisest 
 

☒ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkuse 
analüüsist 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58 lõikes 7 osutatud iga-aastase 
jaotusega seotud muutusest  

☒ 

4. Muudatuse kirjeldus  

Muudatuse kirjeldus Peatükis 10.3.4. (finantstabel meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse“ 
kohta) suurendatakse meetme EAFRD eelarvet 82 994 914 euro võrra (sh 22 
000 000 eurot nn taasterahastu vahenditest, millest omakorda 12 000 000 eurot 
rahastamisvahendi kaudu). 

 
Enne muudatust: 

Piirkonnatüübid ja lisaeraldised Kohaldatav 

EAFRD 

toetuse 

määr 

aastatel 

2014–2020 

(%) 

Määr, mida 

kohaldatakse 

korraldusasutuse 

vastutuse alla 

kuuluvate 

rahastamis-

vahendite 

suhtes aastatel 

2014–2020 (%) 

Rahastamis-

vahendid, 

EAFRD 

soovituslik 

summa 2014–

2020 

(eurodes) 

Liidu 

kavandatud toetus 

kokku 

aastatel 

2014–2020 

(eurodes) 
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Määruse (EL) nr 1305/2013 

artikli 59 lõike 3 punkt a -

Vähemarenenud piirkonnad, 

äärepoolseimad piirkonnad ja 

Egeuse mere väikesaared 

määruse (EMÜ) nr 2019/93 

tähenduses 

Ühtne 85% 90% 27 761 247,00 186 777 274,00 (2A) 

37 299 368,00 (3A) 

0,00 (P4) 

6 800 000,00 (5B) 

15 042 395,00 (6A) 

/…/ /…/ /…/ /…/ /…/ 

Kokku 27 761 247,00 247 794 037,00 

 
Enne muudatust: 

Piirkonnatüübid ja lisaeraldised Kohaldatav 

EAFRD 

toetuse 

määr 

aastatel 

2014–2020 

(%) 

Määr, mida 

kohaldatakse 

korraldusasutuse 

vastutuse alla 

kuuluvate 

rahastamis-

vahendite 

suhtes aastatel 

2014–2020 (%) 

Rahastamis-

vahendid, 

EAFRD 

soovituslik 

summa 2014–

2020 

(eurodes) 

Liidu 

kavandatud toetus 

kokku 

aastatel 

2014–2020 

(eurodes) 

Määruse (EL) nr 1305/2013 

artikli 59 lõike 3 punkt a -

Vähemarenenud piirkonnad, 

äärepoolseimad piirkonnad ja 

Egeuse mere väikesaared 

määruse (EMÜ) nr 2019/93 

tähenduses 

Ühtne 85% 90% 27 761 247,00 232 379 774,00 (2A) 

39 941 782,00 (3A) 

0,00 (P4) 

11 050 000,00 (5B) 

23 542 395,00 (6A) 

/…/ /…/ /…/ /…/ /…/ 

Määruse (EL) nr 1305/2013 

artikli 59 lõike 3 punkt a - 

Määruse (EL) nr 1305/2013 

artikli 59 lõike 4 punkt ea 

(EURI)NGEU - EURI(NGEU) 

/ Vähemarenenud piirkonnad, 

äärepoolseimad piirkonnad ja 

Egeuse mere väikesaared 

määruse (EMÜ) nr 2019/93 

tähenduses 

Ühtne 100% 100% 12 000 000,00 8 000 000,00 (2A) 

0,00 (3A) 

0,00 (P4) 

10 000 000,00 (5B) 

4 000 000,00 (6A) 

Kokku 39 761 247,00 330 788 951,00 

. 

Muutmise põhjused ja/või 
muutmist õigustavad 
rakendusprobleemid 

Muudatus tuleneb vajadusest tagada meetmele vahendid üleminekuaastateks 
(2021 ja 2022). Muudatuse tulemusel suureneb meetme kogueelarve 93 758 722 
euro võrra (290 002 053 eurolt 383 760 775 euroni), millest 48 000 000 eurot on 
indikatiivselt ette nähtud tegevuse liigile 4.1 „Investeeringud 
põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks“ (millest 8 000 000 eurot 
omakorda rahastamisvahendi kaudu), 32 108 722 eurot tegevuse liigile 4.2 
„Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks“ (millest 
4 000 000 eurot omakorda rahastamisvahendi kaudu sihtvaldkonnas 6A 
(tegevusvaldkondade mitmekesistamise, väikeettevõtete loomise ja arendamise 
ning töökohtade loomise hõlbustamine) ning ülejäänud 28 108 722 eurost 
indikatiivselt 10 000 000 eurot nii sihtgruppidele „mikro- ja väikeettevõtjad“ kui 
„keskmised ja suurettevõtjad“ ja 8 108 722 eurot sihtgrupile „tunnustatud 
tootjarühmad“) ja 13 650 000 eurot tegevuse liigile 4.3 „Põllu- ja metsamajanduse 
taristu arendamine ja hoid“. Muudatusest tulenevad muudatused tehakse ka 
peatükkides 5 (strateegia kirjeldus), 7 (tulemusraamistiku kirjeldus), 11 
(indikaatorkava) ja 13 (riigiabi hindamiseks vajalikud elemendid). 

 
Muudatusettepanek nr 24 

1. Kavandatud 
muudatuse liik (määrus 
(EL) nr 1305/2013)  

Artikli 11 punkti a alapunkti i kohane otsus (määruse (EL) nr 808/2014 artikli 4 lõike 2 
esimene lõik) 

☐ 

Artikli 11 punkti a alapunktide ii või iii kohane otsus  
 

☐ 

Artikli 11 punkti b kohane otsus 
 

☒ 
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Artikli 11 punkti b teise lõigu kohane teavitamine 
 

☐ 

Artikli 11 punkti c kohane teavitamine 
 

☐ 

2. Partnerluslepingus 
toodud informatsiooni 
muutmine 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 30 lõike 2 kohane muudatus  
 

☐ 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 4 ja artikli 30 lõike 3 kohane muudatus ☐ 

3. Muudatuse seotus 
määruse (EL) nr 808/2014 
artikli 4 lõike 2 kolmanda 
lõiguga 
(ei lähe samas artiklis 
toodud piirmäärade 
arvestusse)  

Muudatus tuleneb kiireloomulisest meetmest, mis on tingitud liikmesriigi pädeva 
asutuse ametlikult kinnitatud loodusõnnetustest ja katastroofidest 

☐ 

Muudatus tuleneb Liidu õigusraamistiku muutmisest 
 

☒ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkuse 
analüüsist 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58 lõikes 7 osutatud iga-aastase 
jaotusega seotud muutusest  

☐ 

4. Muudatuse kirjeldus  

Muudatuse kirjeldus Peatükis 10.3.5. (finantstabel meetme 5 „Loodusõnnetustes ja katastroofides 
kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamine ning asjakohaste 
ennetusmeetmete kasutuselevõtmine“ kohta) suurendatakse meetme EAFRD 
eelarvet 500 000 euro võrra (kõik nn taasterahastu vahenditest). 

 
Enne muudatust: 

Piirkonnatüübid ja lisaeraldised Kohaldatav 

EAFRD 

toetuse 

määr aastatel 

2014–2020 (%) 

/…/ Liidu 

kavandatud toetus 

kokku 

aastatel 

2014–2020 

(eurodes) 

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 

59 lõike 3 punkt a - 

Vähemarenenud piirkonnad, 

äärepoolseimad piirkonnad ja 

Egeuse mere väikesaared määruse 

(EMÜ) nr 2019/93 tähenduses 

Ühtne 85% 

 

 

/…/ 1 700 000,00 (3B) 

 

Kokku /…/ 1 700 000,00 

.  
Pärast muudatust: 

Piirkonnatüübid ja lisaeraldised Kohaldatav 

EAFRD 

toetuse 

määr aastatel 

2014–2020 (%) 

/…/ Liidu 

kavandatud toetus 

kokku 

aastatel 

2014–2020 

(eurodes) 

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 

59 lõike 3 punkt a - 

Vähemarenenud piirkonnad, 

äärepoolseimad piirkonnad ja 

Egeuse mere väikesaared määruse 

(EMÜ) nr 2019/93 tähenduses 

Ühtne 85% 

 

 

/…/ 1 700 000,00 (3B) 

 

Määruse (EL) nr 1305/2013 

artikli 59 lõike 3 punkt a - 

Määruse (EL) nr 1305/2013 

artikli 59 lõike 4 punkt ea 

(EURI)NGEU - EURI(NGEU) / 

Vähemarenenud piirkonnad, 

äärepoolseimad piirkonnad ja 

Egeuse mere väikesaared 

määruse (EMÜ) nr 2019/93 

tähenduses 

Ühtne 100% /…/ 500 000,00 (3B) 

Kokku /…/ 2 200 000,00 

.. 

Muutmise põhjused ja/või Muudatus tuleneb vajadusest tagada meetmele vahendid üleminekuaastateks 
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muutmist õigustavad 
rakendusprobleemid 

(2021 ja 2022). Muudatuse tulemusel suureneb meetme kogueelarve 500 000 euro 
võrra (2 000 000 eurolt 2 500 000 euroni). Muudatusest tulenevad muudatused 
tehakse ka peatükkides 5 (strateegia kirjeldus), 7 (tulemusraamistiku kirjeldus) ja 11 
(indikaatorkava). 

 
Muudatusettepanek nr 25 

1. Kavandatud 
muudatuse liik (määrus 
(EL) nr 1305/2013)  

Artikli 11 punkti a alapunkti i kohane otsus (määruse (EL) nr 808/2014 artikli 4 lõike 2 
esimene lõik) 

☐ 

Artikli 11 punkti a alapunktide ii või iii kohane otsus  
 

☐ 

Artikli 11 punkti b kohane otsus 
 

☒ 

Artikli 11 punkti b teise lõigu kohane teavitamine 
 

☐ 

Artikli 11 punkti c kohane teavitamine 
 

☐ 

2. Partnerluslepingus 
toodud informatsiooni 
muutmine 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 30 lõike 2 kohane muudatus  
 

☐ 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 4 ja artikli 30 lõike 3 kohane muudatus ☐ 

3. Muudatuse seotus 
määruse (EL) nr 808/2014 
artikli 4 lõike 2 kolmanda 
lõiguga 
(ei lähe samas artiklis 
toodud piirmäärade 
arvestusse)  

Muudatus tuleneb kiireloomulisest meetmest, mis on tingitud liikmesriigi pädeva 
asutuse ametlikult kinnitatud loodusõnnetustest ja katastroofidest 

☐ 

Muudatus tuleneb Liidu õigusraamistiku muutmisest 
 

☒ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkuse 
analüüsist 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58 lõikes 7 osutatud iga-aastase 
jaotusega seotud muutusest  

☒ 

4. Muudatuse kirjeldus  

Muudatuse kirjeldus Peatükis 10.3.6. (finantstabel meetme 6 „Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse 
areng“ kohta) suurendatakse meetme EAFRD eelarvet 28 660 000 euro võrra (sh 
17 000 000 eurot nn taasterahastu vahenditest, millest omakorda 3 000 000 eurot 
rahastamisvahendi kaudu). 

 
Enne muudatust: 

Piirkonnatüübid ja lisaeraldised Kohaldatav 

EAFRD 

toetuse 

määr 

aastatel 

2014–2020 

(%) 

Määr, mida 

kohaldatakse 

korraldusasutuse 

vastutuse alla 

kuuluvate 

rahastamis-

vahendite 

suhtes aastatel 

2014–2020 (%) 

Rahastamis-

vahendid, 

EAFRD 

soovituslik 

summa 2014–

2020 

(eurodes) 

Liidu 

kavandatud toetus 

kokku 

aastatel 

2014–2020 

(eurodes) 

Määruse (EL) nr 

1305/2013 artikli 

59 lõike 3 punkt a 

- Vähemarenenud 

piirkonnad, 

äärepoolseimad 

piirkonnad ja 

Egeuse mere 

väikesaared 

määruse (EMÜ) nr 

2019/93 

tähenduses 

Ühtne 85% 90% 7 752 753,00 425 000,00 (2A) 

0,00 (2B) 

1 251 000,00 (5C) 

54 101 753,00 (6A) 

Määruse (EL) nr 

1305/2013 artikli 59 

lõike 4 punkt a - 

Artiklites 14, 27 ja 35 

osutatud meetmed, 

määruse (EL) nr 

1303/2013 artiklis 32 

osutatud LEADERi 

kohalik areng ning 

artikli 19 lõike 1 

punkti a alapunkti i 

kohased tegevused 

82% 

 

 

90% 0,00 0,00 (2A) 

18 040 000,00 (2B) 

0,00 (5C) 

0,00 (6A) 

/…/ /…/ /…/ /…/ /…/ 

Kokku 7 752 753,00 103 441 753,00 
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.  
Pärast muudatust: 

Piirkonnatüübid ja lisaeraldised Kohaldatav 

EAFRD 

toetuse 

määr 

aastatel 

2014–2020 

(%) 

Määr, mida 

kohaldatakse 

korraldusasutuse 

vastutuse alla 

kuuluvate 

rahastamis-

vahendite 

suhtes aastatel 

2014–2020 (%) 

Rahastamis-

vahendid, 

EAFRD 

soovituslik 

summa 2014–

2020 

(eurodes) 

Liidu 

kavandatud toetus 

kokku 

aastatel 

2014–2020 

(eurodes) 

Määruse (EL) nr 

1305/2013 artikli 

59 lõike 3 punkt a 

- Vähemarenenud 

piirkonnad, 

äärepoolseimad 

piirkonnad ja 

Egeuse mere 

väikesaared 

määruse (EMÜ) nr 

2019/93 

tähenduses 

Ühtne 85% 90% 7 752 753,00 5 525 000,00 (2A) 

0,00 (2B) 

1 251 000,00 (5C) 

54 101 753,00 (6A) 

Määruse (EL) nr 

1305/2013 artikli 59 

lõike 4 punkt a - 

Artiklites 14, 27 ja 35 

osutatud meetmed, 

määruse (EL) nr 

1303/2013 artiklis 32 

osutatud LEADERi 

kohalik areng ning 

artikli 19 lõike 1 

punkti a alapunkti i 

kohased tegevused 

82% 

 

 

90% 0,00 0,00 (2A) 

24 600 000,00 (2B) 

0,00 (5C) 

0,00 (6A) 

/…/ /…/ /…/ /…/ /…/ 

Määruse (EL) nr 

1305/2013 artikli 

59 lõike 3 punkt 

a - Määruse (EL) 

nr 1305/2013 

artikli 59 lõike 4 

punkt ea 

(EURI)NGEU - 

EURI(NGEU) / 

Vähemarenenud 

piirkonnad, 

äärepoolseimad 

piirkonnad ja 

Egeuse mere 

väikesaared 

määruse (EMÜ) 

nr 2019/93 

tähenduses 

Ühtne 100% 100% 3 000 000,00 0,00 (2A) 

0,00 (2B) 

0,00 (5C) 

17 000 000,00 (6A) 

Kokku 10 752 753,00 132 101 753,00 

.. 

Muutmise põhjused ja/või 
muutmist õigustavad 
rakendusprobleemid 

Muudatus tuleneb vajadusest tagada meetmele vahendid üleminekuaastateks 
(2021 ja 2022). Muudatuse tulemusel suureneb meetme kogueelarve 31 000 000 
euro võrra (116 738 170 eurolt 147 738 170 euroni), millest 8 000 000 eurot on 
indikatiivselt ette nähtud tegevuse liigile 6.1 „Noorte põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine“, 6 000 000 eurot tegevuse liigile 6.3 „Väikeste 
põllumajandusettevõtete arendamine“ ja 17 000 000 eurot tegevuse liigile 6.4 
„Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas 
mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“ (millest 3 000 000 eurot omakorda 
rahastamisvahendi kaudu sihtvaldkonnas 6A (tegevusvaldkondade 
mitmekesistamise, väikeettevõtete loomise ja arendamise ning töökohtade loomise 
hõlbustamine)). Muudatusest tulenevad muudatused tehakse ka peatükkides 5 
(strateegia kirjeldus), 7 (tulemusraamistiku kirjeldus), 11 (indikaatorkava) ja 13 
(riigiabi hindamiseks vajalikud elemendid). 

 
Muudatusettepanek nr 26 
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1. Kavandatud 
muudatuse liik (määrus 
(EL) nr 1305/2013)  

Artikli 11 punkti a alapunkti i kohane otsus (määruse (EL) nr 808/2014 artikli 4 lõike 2 
esimene lõik) 

☐ 

Artikli 11 punkti a alapunktide ii või iii kohane otsus  
 

☐ 

Artikli 11 punkti b kohane otsus 
 

☒ 

Artikli 11 punkti b teise lõigu kohane teavitamine 
 

☐ 

Artikli 11 punkti c kohane teavitamine 
 

☐ 

2. Partnerluslepingus 
toodud informatsiooni 
muutmine 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 30 lõike 2 kohane muudatus  
 

☐ 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 4 ja artikli 30 lõike 3 kohane muudatus ☐ 

3. Muudatuse seotus 
määruse (EL) nr 808/2014 
artikli 4 lõike 2 kolmanda 
lõiguga 
(ei lähe samas artiklis 
toodud piirmäärade 
arvestusse)  

Muudatus tuleneb kiireloomulisest meetmest, mis on tingitud liikmesriigi pädeva 
asutuse ametlikult kinnitatud loodusõnnetustest ja katastroofidest 

☐ 

Muudatus tuleneb Liidu õigusraamistiku muutmisest 
 

☒ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkuse 
analüüsist 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58 lõikes 7 osutatud iga-aastase 
jaotusega seotud muutusest  

☐ 

4. Muudatuse kirjeldus  

Muudatuse kirjeldus Peatükis 10.3.7. (finantstabel meetme 8 „Investeeringud metsaala arengusse ja 
metsade elujõulisuse parandamisse“ kohta) suurendatakse meetme EAFRD eelarvet 
3 326 600 euro võrra (kõik nn taasterahastu vahenditest). 

 
Enne muudatust: 

Piirkonnatüübid ja lisaeraldised Kohaldatav 

EAFRD 

toetuse 

määr aastatel 

2014–2020 (%) 

/…/ Liidu 

kavandatud toetus 

kokku 

aastatel 

2014–2020 

(eurodes) 

Määruse (EL) nr 1305/2013 

artikli 59 lõike 3 punkt a - 

Vähemarenenud piirkonnad, 

äärepoolseimad piirkonnad 

ja Egeuse mere väikesaared 

määruse (EMÜ) nr 2019/93 

tähenduses 

Ühtne 85% /…/ 1 020 000,00 (P4) 

5 706 000,00 (5C) 

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 59 

lõike 4 punkt b - Tegevused, millega 

toetatakse keskkonnaalaseid ning 

kliimamuutuste leevendamise ja 

nendega kohanemise eesmärke artikli 

17, artikli 21 lõike 1 punktide a ja b 

ning artiklite 28, 29, 30, 31 ja 34 

kohaselt 

75% 

 

 

/…/ 0,00 (P4) 

0,00 (5C) 

 

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 59 

lõike 4 punkt e - Tegevused, mida 

rahastatakse määruse (EL) nr 

1307/2013 artikli 7 lõike 2 ja artikli 14 

lõike 1 kohaldamisel EAFRD-le üle 

kantud vahenditest 

100% /…/ 0,00 (P4) 

1 000 000,00 (5C) 

Kokku /…/ 7 726 000,00 

. .  
Pärast muudatust: 

Piirkonnatüübid ja lisaeraldised Kohaldatav 

EAFRD 

toetuse 

määr aastatel 

2014–2020 (%) 

/…/ Liidu 

kavandatud toetus 

kokku 

aastatel 

2014–2020 

(eurodes) 

Määruse (EL) nr 1305/2013 

artikli 59 lõike 3 punkt a - 

Ühtne 85% /…/ 1 020 000,00 (P4) 

5 706 000,00 (5C) 
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Vähemarenenud piirkonnad, 

äärepoolseimad piirkonnad ja 

Egeuse mere väikesaared 

määruse (EMÜ) nr 2019/93 

tähenduses 

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 59 

lõike 4 punkt b - Tegevused, millega 

toetatakse keskkonnaalaseid ning 

kliimamuutuste leevendamise ja 

nendega kohanemise eesmärke artikli 

17, artikli 21 lõike 1 punktide a ja b 

ning artiklite 28, 29, 30, 31 ja 34 

kohaselt 

75% 

 

 

/…/ 0,00 (P4) 

0,00 (5C) 

 

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 59 

lõike 4 punkt e - Tegevused, mida 

rahastatakse määruse (EL) nr 

1307/2013 artikli 7 lõike 2 ja artikli 

14 lõike 1 kohaldamisel EAFRD-le 

üle kantud vahenditest 

100% /…/ 0,00 (P4) 

1 000 000,00 (5C) 

Määruse (EL) nr 1305/2013 

artikli 59 lõike 3 punkt a - 

Määruse (EL) nr 1305/2013 

artikli 59 lõike 4 punkt ea 

(EURI)NGEU -

EURI(NGEU) / 

Vähemarenenud 

piirkonnad, äärepoolseimad 

piirkonnad ja Egeuse mere 

väikesaared määruse (EMÜ) 

nr 2019/93 tähenduses 

Ühtne 100% /…/ 426 600,00 (P4) 

2 900 000,00 (5C) 

Kokku /…/ 11 052 600,00 

.. 

Muutmise põhjused ja/või 
muutmist õigustavad 
rakendusprobleemid 

Muudatus tuleneb vajadusest tagada meetmele vahendid üleminekuaastateks 
(2021 ja 2022). Muudatuse tulemusel suureneb meetme kogueelarve 3 326 600 
euro võrra (8 912 941 eurolt 12 239 541 euroni), millest 426 600 eurot on 
indikatiivselt ette nähtud tegevuse liigile 8.3 „Metsakahjustuste ennetamine, 
kõrvaldamine ja kahjustatud metsa taastamine“ ja 2 900 000 eurot tegevuse liigile 
8.6 „Metsade elujõulisuse ja majandusliku väärtuse parandamine“. Muudatusest 
tulenevad muudatused tehakse ka peatükkides 5 (strateegia kirjeldus), 7 
(tulemusraamistiku kirjeldus), 11 (indikaatorkava) ja 13 (riigiabi hindamiseks 
vajalikud elemendid). 

 
Muudatusettepanek nr 27 

1. Kavandatud 
muudatuse liik (määrus 
(EL) nr 1305/2013)  

Artikli 11 punkti a alapunkti i kohane otsus (määruse (EL) nr 808/2014 artikli 4 lõike 2 
esimene lõik) 

☐ 

Artikli 11 punkti a alapunktide ii või iii kohane otsus  
 

☐ 

Artikli 11 punkti b kohane otsus 
 

☒ 

Artikli 11 punkti b teise lõigu kohane teavitamine 
 

☐ 

Artikli 11 punkti c kohane teavitamine 
 

☐ 

2. Partnerluslepingus 
toodud informatsiooni 
muutmine 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 30 lõike 2 kohane muudatus  
 

☐ 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 4 ja artikli 30 lõike 3 kohane muudatus ☐ 

3. Muudatuse seotus 
määruse (EL) nr 808/2014 
artikli 4 lõike 2 kolmanda 
lõiguga 
(ei lähe samas artiklis 
toodud piirmäärade 
arvestusse)  

Muudatus tuleneb kiireloomulisest meetmest, mis on tingitud liikmesriigi pädeva 
asutuse ametlikult kinnitatud loodusõnnetustest ja katastroofidest 

☐ 

Muudatus tuleneb Liidu õigusraamistiku muutmisest 
 

☒ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkuse 
analüüsist 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58 lõikes 7 osutatud iga-aastase 
jaotusega seotud muutusest  

☒ 

4. Muudatuse kirjeldus  

Muudatuse kirjeldus Peatükis 10.3.8. (finantstabel meetme 9 „Tootjarühmade ja -organisatsioonide 
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loomine“ kohta) suurendatakse meetme EAFRD eelarvet 160 000 euro võrra. 

 
Enne muudatust: 

Piirkonnatüübid ja lisaeraldised Kohaldatav 

EAFRD 

toetuse 

määr aastatel 

2014–2020 (%) 

/…/ Liidu 

kavandatud toetus 

kokku 

aastatel 

2014–2020 

(eurodes) 

Määruse (EL) nr 1305/2013 

artikli 59 lõike 3 punkt a - 

Vähemarenenud piirkonnad, 

äärepoolseimad piirkonnad 

ja Egeuse mere väikesaared 

määruse (EMÜ) nr 2019/93 

tähenduses 

/…/ /…/ /…/ /…/ 

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 59 

lõike 4 punkt a - 

Artiklites 14, 27 ja 35 osutatud 

meetmed, määruse (EL) nr 1303/2013 

artiklis 32 osutatud LEADERi kohalik 

areng ning artikli 19 lõike 1 punkti a 

alapunkti i kohased tegevused 

80% 

 

 

/…/ 4 800 000,00 (3A) 

 

/…/ /…/ /…/ /…/ 

Kokku  4 800 000,00 

.  
Pärast muudatust: 

Piirkonnatüübid ja lisaeraldised Kohaldatav 

EAFRD 

toetuse 

määr aastatel 

2014–2020 (%) 

/…/ Liidu 

kavandatud toetus 

kokku 

aastatel 

2014–2020 

(eurodes) 

Määruse (EL) nr 1305/2013 

artikli 59 lõike 3 punkt a - 

Vähemarenenud piirkonnad, 

äärepoolseimad piirkonnad 

ja Egeuse mere väikesaared 

määruse (EMÜ) nr 2019/93 

tähenduses 

/…/ /…/ /…/ /…/ 

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 59 

lõike 4 punkt a - 

Artiklites 14, 27 ja 35 osutatud 

meetmed, määruse (EL) nr 1303/2013 

artiklis 32 osutatud LEADERi kohalik 

areng ning artikli 19 lõike 1 punkti a 

alapunkti i kohased tegevused 

80% 

 

 

/…/ 4 960 000,00 (3A) 

 

/…/ /…/ /…/ /…/ 

Kokku /…/ 4 960 000,00 

... 

Muutmise põhjused ja/või 
muutmist õigustavad 
rakendusprobleemid 

Muudatus tuleneb vajadusest tagada meetmele vahendid üleminekuaastateks 
(2021 ja 2022). Muudatuse tulemusel suureneb meetme kogueelarve 200 000 euro 
võrra (6 000 000 eurolt 6 200 000 euroni). Muudatusest tulenevad muudatused 
tehakse ka peatükkides 5 (strateegia kirjeldus), 7 (tulemusraamistiku kirjeldus), 11 
(indikaatorkava) ja 13 (riigiabi hindamiseks vajalikud elemendid). 

 
Muudatusettepanek nr 28 

1. Kavandatud 
muudatuse liik (määrus 
(EL) nr 1305/2013)  

Artikli 11 punkti a alapunkti i kohane otsus (määruse (EL) nr 808/2014 artikli 4 lõike 2 
esimene lõik) 

☐ 

Artikli 11 punkti a alapunktide ii või iii kohane otsus  
 

☐ 

Artikli 11 punkti b kohane otsus 
 

☒ 

Artikli 11 punkti b teise lõigu kohane teavitamine 
 

☐ 

Artikli 11 punkti c kohane teavitamine 
 

☐ 

2. Partnerluslepingus 
toodud informatsiooni 
muutmine 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 30 lõike 2 kohane muudatus  
 

☐ 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 4 ja artikli 30 lõike 3 kohane muudatus ☐ 

3. Muudatuse seotus 
määruse (EL) nr 808/2014 

Muudatus tuleneb kiireloomulisest meetmest, mis on tingitud liikmesriigi pädeva 
asutuse ametlikult kinnitatud loodusõnnetustest ja katastroofidest 

☐ 

Muudatus tuleneb Liidu õigusraamistiku muutmisest ☒ 
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artikli 4 lõike 2 kolmanda 
lõiguga 
(ei lähe samas artiklis 
toodud piirmäärade 
arvestusse)  

 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkuse 
analüüsist 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58 lõikes 7 osutatud iga-aastase 
jaotusega seotud muutusest  ☒ 

4. Muudatuse kirjeldus  

Muudatuse kirjeldus Peatükis 10.3.9. (finantstabel meetme 10 „Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameede“ kohta) tehakse järgmised muudatused: 
1) vähendatakse meetme EAFRD eelarvet 7 208 750 euro võrra, eraldades selle 
meetmele 11 „Mahepõllumajandus“; 
2) suurendatakse meetme EAFRD eelarvet 36 050 000 euro võrra (sh 8 260 000 
eurot nn taasterahastu vahenditest). 

 
Enne muudatust: 

Piirkonnatüübid ja lisaeraldised Kohaldatav 

EAFRD 

toetuse 

määr aastatel 

2014–2020 (%) 

/…/ Liidu 

kavandatud toetus 

kokku 

aastatel 

2014–2020 

(eurodes) 

Määruse (EL) nr 1305/2013 

artikli 59 lõike 3 punkt a - 

Vähemarenenud piirkonnad, 

äärepoolseimad piirkonnad ja 

Egeuse mere väikesaared 

määruse (EMÜ) nr 2019/93 

tähenduses 

/…/ /…/ /…/ /…/ 

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 

59 lõike 4 punkt b - Tegevused, 

millega toetatakse 

keskkonnaalaseid ning 

kliimamuutuste leevendamise ja 

nendega kohanemise eesmärke 

artikli 17, artikli 21 lõike 1 punktide 

a ja b ning artiklite 28, 29, 30, 31 ja 

34 kohaselt 

75% 

 

 

/…/ 133 065 500,00 (P4) 

0,00 (5D) 

0,00 (5E) 

 

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 

59 lõike 4 punkt e - Tegevused, 

mida rahastatakse määruse (EL) nr 

1307/2013 artikli 7 lõike 2 ja artikli 

14 lõike 1 kohaldamisel EAFRD-le 

üle kantud vahenditest 

100% /…/ 42 733 000,00 (P4) 

0,00 (5D) 

0,00 (5E) 

Kokku /…/ 175 798 500,00 

.  
Pärast muudatust: 

Piirkonnatüübid ja lisaeraldised Kohaldatav 

EAFRD 

toetuse 

määr aastatel 

2014–2020 (%) 

/…/ Liidu 

kavandatud toetus 

kokku 

aastatel 

2014–2020 

(eurodes) 

Määruse (EL) nr 1305/2013 

artikli 59 lõike 3 punkt a - 

Vähemarenenud piirkonnad, 

äärepoolseimad piirkonnad ja 

Egeuse mere väikesaared 

määruse (EMÜ) nr 2019/93 

tähenduses 

/…/ /…/ /…/ /…/ 

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 

59 lõike 4 punkt b - Tegevused, 

millega toetatakse 

keskkonnaalaseid ning 

kliimamuutuste leevendamise ja 

nendega kohanemise eesmärke 

artikli 17, artikli 21 lõike 1 punktide 

a ja b ning artiklite 28, 29, 30, 31 ja 

34 kohaselt 

75% 

 

 

/…/ 161 190 500,00 (P4) 

0,00 (5D) 

0,00 (5E) 

 

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 

59 lõike 4 punkt e - Tegevused, 

mida rahastatakse määruse (EL) nr 

1307/2013 artikli 7 lõike 2 ja artikli 

14 lõike 1 kohaldamisel EAFRD-le 

üle kantud vahenditest 

100% /…/ 42 398 000,00 (P4) 

0,00 (5D) 

0,00 (5E) 

Määruse (EL) nr 1305/2013 

artikli 59 lõike 3 punkt a - 

Ühtne 100% /…/ 8 260 000,00 (P4) 

0,00 (5D) 
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Määruse (EL) nr 1305/2013 

artikli 59 lõike 4 punkt ea 

(EURI)NGEU - 

EURI(NGEU) / 

Vähemarenenud 

piirkonnad, äärepoolseimad 

piirkonnad ja Egeuse mere 

väikesaared määruse (EMÜ) 

nr 2019/93 tähenduses 

0,00 (5E) 

Kokku /…/ 211 848 500,00 

.. 

Muutmise põhjused ja/või 
muutmist õigustavad 
rakendusprobleemid 

Muudatused tulenevad vajadusest tagada meetmele vahendid üleminekuaastateks 
(2021 ja 2022) ning vajadusest tagada meetmele 11 „Mahepõllumajandus“ 
vahendid tolle meetme 2020. a taotlusvooru taotluste täies mahus rahastamiseks. 
Esimese muudatuse tulemusel väheneb meetme kogueelarve 9 500 000 euro võrra 
(millest 5 500 000 eurot pärineb indikatiivselt tegevuse liigilt 10.1.1 
„Keskkonnasõbraliku majandamise toetus“ ja 4 000 000 eurot tegevuse liigilt 10.1.2 
„Piirkondlik veekaitse toetus“), teise muudatuse tulemusel suureneb meetme 
kogueelarve 55 260 000 euro võrra (millest 47 000 000 eurolt on indikatiivselt ette 
nähtud tegevuse liigile 10.1.1, 6 200 000 eurot tegevuse liigile 10.1.7 
„Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus“ ja 2 060 000 eurot meetme 2023. ja 
2024. aastasse üleminevate kohustuste rahastamiseks), kokku suureneb meetme 
kogueelarve muudatuste tulemusel 45 760 000 euro võrra (220 153 667 eurolt 
265 913 667 euroni). Muudatusest tulenevad muudatused tehakse ka peatükkides 
5 (strateegia kirjeldus), 7 (tulemusraamistiku kirjeldus) ja 11 (indikaatorkava). 

 
Muudatusettepanek nr 29 

1. Kavandatud 
muudatuse liik (määrus 
(EL) nr 1305/2013)  

Artikli 11 punkti a alapunkti i kohane otsus (määruse (EL) nr 808/2014 artikli 4 lõike 2 
esimene lõik) 

☐ 

Artikli 11 punkti a alapunktide ii või iii kohane otsus  
 

☐ 

Artikli 11 punkti b kohane otsus 
 

☒ 

Artikli 11 punkti b teise lõigu kohane teavitamine 
 

☐ 

Artikli 11 punkti c kohane teavitamine 
 

☐ 

2. Partnerluslepingus 
toodud informatsiooni 
muutmine 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 30 lõike 2 kohane muudatus  
 

☐ 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 4 ja artikli 30 lõike 3 kohane muudatus ☐ 

3. Muudatuse seotus 
määruse (EL) nr 808/2014 
artikli 4 lõike 2 kolmanda 
lõiguga 
(ei lähe samas artiklis 
toodud piirmäärade 
arvestusse)  

Muudatus tuleneb kiireloomulisest meetmest, mis on tingitud liikmesriigi pädeva 
asutuse ametlikult kinnitatud loodusõnnetustest ja katastroofidest 

☐ 

Muudatus tuleneb Liidu õigusraamistiku muutmisest 
 

☒ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkuse 
analüüsist 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58 lõikes 7 osutatud iga-aastase 
jaotusega seotud muutusest  

☒ 

4. Muudatuse kirjeldus  

Muudatuse kirjeldus Peatükis 10.3.10. (finantstabel meetme 11 „Mahepõllumajandus“ kohta) tehakse 
järgmised muudatused: 
1) suurendatakse meetme EAFRD eelarvet 7 208 750 euro võrra (vahendid 
pärinevad meetmelt 10 „Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede“); 
2) suurendatakse meetme EAFRD eelarvet 35 250 000 euro võrra. 

 
Enne muudatust: 

Piirkonnatüübid ja lisaeraldised Kohaldatav 

EAFRD 

toetuse 

/…/ Liidu 

kavandatud toetus 

kokku 
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määr aastatel 

2014–2020 (%) 

aastatel 

2014–2020 

(eurodes) 

Määruse (EL) nr 1305/2013 

artikli 59 lõike 3 punkt a - 

Vähemarenenud piirkonnad, 

äärepoolseimad piirkonnad 

ja Egeuse mere väikesaared 

määruse (EMÜ) nr 2019/93 

tähenduses 

/…/ /…/ /…/ /…/ 

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 59 

lõike 4 punkt b - Tegevused, millega 

toetatakse keskkonnaalaseid ning 

kliimamuutuste leevendamise ja 

nendega kohanemise eesmärke artikli 

17, artikli 21 lõike 1 punktide a ja b 

ning artiklite 28, 29, 30, 31 ja 34 

kohaselt 

75% 

 

 

/…/ 67 672 500,00 (P4) 

 

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 59 

lõike 4 punkt e - Tegevused, mida 

rahastatakse määruse (EL) nr 

1307/2013 artikli 7 lõike 2 ja artikli 

14 lõike 1 kohaldamisel EAFRD-le 

üle kantud vahenditest 

100% /…/ 4 500 000,00 (P4) 

Kokku /…/ 72 172 500,00 

.  
Pärast muudatust: 

Piirkonnatüübid ja lisaeraldised Kohaldatav 

EAFRD 

toetuse 

määr aastatel 

2014–2020 (%) 

/…/ Liidu 

kavandatud toetus 

kokku 

aastatel 

2014–2020 

(eurodes) 

Määruse (EL) nr 1305/2013 

artikli 59 lõike 3 punkt a - 

Vähemarenenud piirkonnad, 

äärepoolseimad piirkonnad 

ja Egeuse mere väikesaared 

määruse (EMÜ) nr 2019/93 

tähenduses 

/…/ /…/ /…/ /…/ 

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 59 

lõike 4 punkt b - Tegevused, millega 

toetatakse keskkonnaalaseid ning 

kliimamuutuste leevendamise ja 

nendega kohanemise eesmärke artikli 

17, artikli 21 lõike 1 punktide a ja b 

ning artiklite 28, 29, 30, 31 ja 34 

kohaselt 

75% 

 

 

/…/ 110 047 500,00 (P4) 

 

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 59 

lõike 4 punkt e - Tegevused, mida 

rahastatakse määruse (EL) nr 

1307/2013 artikli 7 lõike 2 ja artikli 

14 lõike 1 kohaldamisel EAFRD-le 

üle kantud vahenditest 

100% /…/ 4 835 000,00 (P4) 

Kokku /…/ 114 882 500,00 

.. 

Muutmise põhjused ja/või 
muutmist õigustavad 
rakendusprobleemid 

Muudatused tulenevad vajadusest tagada meetmele vahendid üleminekuaastateks 
ning vajadusest tagada meetmele vahendid tolle meetme 2020. a taotlusvooru 
taotluste täies mahus rahastamiseks. Esimese muudatuse tulemusel suureneb 
meetme kogueelarve 9 500 000 euro võrra, teise muudatuse tulemusel suureneb 
meetme kogueelarve 47 000 000 euro võrra, kokku suureneb meetme kogueelarve 
muudatuste tulemusel 56 500 000 euro võrra (95 220 000 eurolt 151 720 000 
euroni). Muudatusest tulenevad muudatused tehakse ka peatükkides 5 (strateegia 
kirjeldus), 7 (tulemusraamistiku kirjeldus) ja 11 (indikaatorkava). 

 
Muudatusettepanek nr 30 

1. Kavandatud 
muudatuse liik (määrus 
(EL) nr 1305/2013)  

Artikli 11 punkti a alapunkti i kohane otsus (määruse (EL) nr 808/2014 artikli 4 lõike 2 
esimene lõik) 

☐ 

Artikli 11 punkti a alapunktide ii või iii kohane otsus  
 

☐ 

Artikli 11 punkti b kohane otsus 
 

☒ 

Artikli 11 punkti b teise lõigu kohane teavitamine 
 

☐ 

Artikli 11 punkti c kohane teavitamine ☐ 
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2. Partnerluslepingus 
toodud informatsiooni 
muutmine 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 30 lõike 2 kohane muudatus  
 

☐ 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 4 ja artikli 30 lõike 3 kohane muudatus ☐ 

3. Muudatuse seotus 
määruse (EL) nr 808/2014 
artikli 4 lõike 2 kolmanda 
lõiguga 
(ei lähe samas artiklis 
toodud piirmäärade 
arvestusse)  

Muudatus tuleneb kiireloomulisest meetmest, mis on tingitud liikmesriigi pädeva 
asutuse ametlikult kinnitatud loodusõnnetustest ja katastroofidest 

☐ 

Muudatus tuleneb Liidu õigusraamistiku muutmisest 
 

☒ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkuse 
analüüsist 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58 lõikes 7 osutatud iga-aastase 
jaotusega seotud muutusest  

☒ 

4. Muudatuse kirjeldus  

Muudatuse kirjeldus Peatükis 10.3.11. (finantstabel meetme 12 „Natura 2000 ja veepoliitika 
raamdirektiivi kohased toetused“ kohta) suurendatakse meetme EAFRD eelarvet 8 
100 000 euro võrra (sh 600 000 eurot nn taasterahastu vahenditest). 

 
Enne muudatust: 

Piirkonnatüübid ja lisaeraldised Kohaldatav 

EAFRD 

toetuse 

määr aastatel 

2014–2020 (%) 

/…/ Liidu 

kavandatud toetus 

kokku 

aastatel 

2014–2020 

(eurodes) 

Määruse (EL) nr 1305/2013 

artikli 59 lõike 3 punkt a - 

Vähemarenenud piirkonnad, 

äärepoolseimad piirkonnad ja 

Egeuse mere väikesaared 

määruse (EMÜ) nr 2019/93 

tähenduses 

/…/ /…/ /…/ /…/ 

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 

59 lõike 4 punkt b - Tegevused, 

millega toetatakse 

keskkonnaalaseid ning 

kliimamuutuste leevendamise ja 

nendega kohanemise eesmärke 

artikli 17, artikli 21 lõike 1 punktide 

a ja b ning artiklite 28, 29, 30, 31 ja 

34 kohaselt 

75% 

 

 

/…/ 25 423 500,00 (P4) 

 

/…/ /…/ /…/ /…/ 

Kokku /…/ 25 423 500,00 

.  
Pärast muudatust: 

Piirkonnatüübid ja lisaeraldised Kohaldatav 

EAFRD 

toetuse 

määr aastatel 

2014–2020 (%) 

/…/ Liidu 

kavandatud toetus 

kokku 

aastatel 

2014–2020 

(eurodes) 

Määruse (EL) nr 1305/2013 

artikli 59 lõike 3 punkt a - 

Vähemarenenud piirkonnad, 

äärepoolseimad piirkonnad ja 

Egeuse mere väikesaared 

määruse (EMÜ) nr 2019/93 

tähenduses 

/…/ /…/ /…/ /…/ 

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 

59 lõike 4 punkt b - Tegevused, 

millega toetatakse 

keskkonnaalaseid ning 

kliimamuutuste leevendamise ja 

nendega kohanemise eesmärke 

artikli 17, artikli 21 lõike 1 punktide 

a ja b ning artiklite 28, 29, 30, 31 ja 

34 kohaselt 

75% 

 

 

/…/ 32 923 500,00 (P4) 

 

/…/ /…/ /…/ /…/ 

Määruse (EL) nr 1305/2013 

artikli 59 lõike 3 punkt a - 

Määruse (EL) nr 1305/2013 

artikli 59 lõike 4 punkt ea 

(EURI)NGEU - 

EURI(NGEU) / 

Vähemarenenud 

piirkonnad, äärepoolseimad 

Ühtne 100% /…/ 600 000,00 (P4) 
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piirkonnad ja Egeuse mere 

väikesaared määruse (EMÜ) 

nr 2019/93 tähenduses 

Kokku /…/ 33 523 500,00 

.. 

Muutmise põhjused ja/või 
muutmist õigustavad 
rakendusprobleemid 

Muudatus tuleneb vajadusest tagada meetmele vahendid üleminekuaastateks 
(2021 ja 2022). Muudatuse tulemusel suureneb meetme kogueelarve 10 600 000 
euro võrra (33 898 000 eurolt 44 498 000 euroni), millest 600 000 eurot on 
indikatiivselt ette nähtud tegevuse liigile 12.1 „Natura 2000 toetus 
põllumajandusmaale“ ja 10 000 000 eurot tegevuse liigile 12.2 „Natura 2000 toetus 
erametsamaale“. Muudatusest tulenevad muudatused tehakse ka peatükkides 5 
(strateegia kirjeldus), 7 (tulemusraamistiku kirjeldus), 11 (indikaatorkava) ja 13 
(riigiabi hindamiseks vajalikud elemendid). 

 
Muudatusettepanek nr 31 

1. Kavandatud 
muudatuse liik (määrus 
(EL) nr 1305/2013)  

Artikli 11 punkti a alapunkti i kohane otsus (määruse (EL) nr 808/2014 artikli 4 lõike 2 
esimene lõik) 

☐ 

Artikli 11 punkti a alapunktide ii või iii kohane otsus  
 

☐ 

Artikli 11 punkti b kohane otsus 
 

☒ 

Artikli 11 punkti b teise lõigu kohane teavitamine 
 

☐ 

Artikli 11 punkti c kohane teavitamine 
 

☐ 

2. Partnerluslepingus 
toodud informatsiooni 
muutmine 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 30 lõike 2 kohane muudatus  
 

☐ 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 4 ja artikli 30 lõike 3 kohane muudatus ☐ 

3. Muudatuse seotus 
määruse (EL) nr 808/2014 
artikli 4 lõike 2 kolmanda 
lõiguga 
(ei lähe samas artiklis 
toodud piirmäärade 
arvestusse)  

Muudatus tuleneb kiireloomulisest meetmest, mis on tingitud liikmesriigi pädeva 
asutuse ametlikult kinnitatud loodusõnnetustest ja katastroofidest 

☐ 

Muudatus tuleneb Liidu õigusraamistiku muutmisest 
 

☒ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkuse 
analüüsist 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58 lõikes 7 osutatud iga-aastase 
jaotusega seotud muutusest  

☒ 

4. Muudatuse kirjeldus  

Muudatuse kirjeldus Peatükis 10.3.12. (finantstabel meetme 14 „Loomade heaolu“ kohta) suurendatakse 
meetme EAFRD eelarvet 5 652 500 euro võrra. 

 
Enne muudatust: 

Piirkonnatüübid ja lisaeraldised Kohaldatav 

EAFRD toetuse 

määr aastatel 

2014–2020 (%) 

/…/ Liidu 

kavandatud toetus 

kokku 

aastatel 

2014–2020 

(eurodes) 

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 

59 lõike 3 punkt a - 

Vähemarenenud piirkonnad, 

äärepoolseimad piirkonnad ja 

Egeuse mere väikesaared määruse 

(EMÜ) nr 2019/93 tähenduses 

Ühtne 85% 

 

 

/…/ 19 759 950,00 (3A) 

 

/…/ /…/ /…/ /…/ 

Kokku /…/ 38 857 950,00 

.  
Pärast muudatust: 

Piirkonnatüübid ja lisaeraldised Kohaldatav 

EAFRD toetuse 

määr aastatel 

2014–2020 (%) 

/…/ Liidu 

kavandatud toetus 

kokku 

aastatel 
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2014–2020 

(eurodes) 

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 

59 lõike 3 punkt a - 

Vähemarenenud piirkonnad, 

äärepoolseimad piirkonnad ja 

Egeuse mere väikesaared määruse 

(EMÜ) nr 2019/93 tähenduses 

Ühtne 85% 

 

 

/…/ 25 412 450,00 (3A) 

 

/…/ /…/ /…/ /…/ 

Kokku /…/ 44 510 450,00 

... 

Muutmise põhjused ja/või 
muutmist õigustavad 
rakendusprobleemid 

Muudatus tuleneb vajadusest tagada meetmele vahendid üleminekuaastaks 2022. 
Muudatuse tulemusel suureneb meetme kogueelarve 6 650 000 euro võrra (42 585 
000 eurolt 49 235 000 euroni). Muudatusest tulenevad muudatused tehakse ka 
peatükkides 5 (strateegia kirjeldus), 7 (tulemusraamistiku kirjeldus) ja 11 
(indikaatorkava). 

 
Muudatusettepanek nr 32 

1. Kavandatud 
muudatuse liik (määrus 
(EL) nr 1305/2013)  

Artikli 11 punkti a alapunkti i kohane otsus (määruse (EL) nr 808/2014 artikli 4 lõike 2 
esimene lõik) 

☐ 

Artikli 11 punkti a alapunktide ii või iii kohane otsus  
 

☐ 

Artikli 11 punkti b kohane otsus 
 

☒ 

Artikli 11 punkti b teise lõigu kohane teavitamine 
 

☐ 

Artikli 11 punkti c kohane teavitamine 
 

☐ 

2. Partnerluslepingus 
toodud informatsiooni 
muutmine 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 30 lõike 2 kohane muudatus  
 

☐ 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 4 ja artikli 30 lõike 3 kohane muudatus ☐ 

3. Muudatuse seotus 
määruse (EL) nr 808/2014 
artikli 4 lõike 2 kolmanda 
lõiguga 
(ei lähe samas artiklis 
toodud piirmäärade 
arvestusse)  

Muudatus tuleneb kiireloomulisest meetmest, mis on tingitud liikmesriigi pädeva 
asutuse ametlikult kinnitatud loodusõnnetustest ja katastroofidest 

☐ 

Muudatus tuleneb Liidu õigusraamistiku muutmisest 
 

☒ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkuse 
analüüsist 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58 lõikes 7 osutatud iga-aastase 
jaotusega seotud muutusest  

☒ 

4. Muudatuse kirjeldus  

Muudatuse kirjeldus Peatükis 10.3.13. (finantstabel meetme 16 „Koostöö“ kohta) suurendatakse 
meetme EAFRD eelarvet 6 200 000 euro võrra (sh 3 000 000 eurot nn taasterahastu 
vahenditest). 

 
Enne muudatust: 

Piirkonnatüübid ja lisaeraldised Kohaldatav 

EAFRD 

toetuse 

määr aastatel 

2014–2020 (%) 

/…/ Liidu 

kavandatud toetus 

kokku 

aastatel 

2014–2020 

(eurodes) 

Määruse (EL) nr 1305/2013 

artikli 59 lõike 3 punkt a - 

Vähemarenenud piirkonnad, 

äärepoolseimad piirkonnad ja 

Egeuse mere väikesaared 

määruse (EMÜ) nr 2019/93 

tähenduses 

/…/ /…/ /…/ /…/ 

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 59 

lõike 4 punkt a - Artiklites 14, 27 ja 

35 osutatud meetmed, määruse (EL) 

nr 1303/2013 artiklis 32 osutatud 

LEADERi kohalik areng ning artikli 

19 lõike 1 punkti a alapunkti i 

kohased tegevused 

80% 

 

 

/…/ 9 680 000,00 (2A) 

3 200 000,00 (3A) 

2 480 000,00 (P4) 

1 200 000,00 (5C) 

 

 

/…/ /…/ /…/ /…/ 

Kokku /…/ 16 560 000,00 
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.  
Pärast muudatust: 

Piirkonnatüübid ja lisaeraldised Kohaldatav 

EAFRD 

toetuse 

määr aastatel 

2014–2020 (%) 

/…/ Liidu 

kavandatud toetus 

kokku 

aastatel 

2014–2020 

(eurodes) 

Määruse (EL) nr 1305/2013 

artikli 59 lõike 3 punkt a - 

Vähemarenenud piirkonnad, 

äärepoolseimad piirkonnad ja 

Egeuse mere väikesaared 

määruse (EMÜ) nr 2019/93 

tähenduses 

/…/ /…/ /…/ /…/ 

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 59 

lõike 4 punkt a - Artiklites 14, 27 ja 

35 osutatud meetmed, määruse (EL) 

nr 1303/2013 artiklis 32 osutatud 

LEADERi kohalik areng ning artikli 

19 lõike 1 punkti a alapunkti i 

kohased tegevused 

80% 

 

 

/…/ 12 880 000,00 (2A) 

3 200 000,00 (3A) 

2 480 000,00 (P4) 

1 200 000,00 (5C) 

 

/…/ /…/ /…/ /…/ 

Määruse (EL) nr 1305/2013 

artikli 59 lõike 3 punkt a - 

Määruse (EL) nr 1305/2013 

artikli 59 lõike 4 punkt ea 

(EURI)NGEU - 

EURI(NGEU) / 

Vähemarenenud 

piirkonnad, äärepoolseimad 

piirkonnad ja Egeuse mere 

väikesaared määruse (EMÜ) 

nr 2019/93 tähenduses 

Ühtne 100% /…/ 0,00 (2A) 

3 000 000,00 (3A) 

0,00 (P4) 

0,00 (5C) 

Kokku /…/ 22 760 000,00 

... 

Muutmise põhjused ja/või 
muutmist õigustavad 
rakendusprobleemid 

Muudatus tuleneb vajadusest tagada meetmele vahendid üleminekuaastateks 
(2021 ja 2022). Muudatuse tulemusel suureneb meetme kogueelarve 7 000 000 
euro võrra (20 700 000 eurolt 27 700 000 euroni), millest 4 000 600 eurot on 
indikatiivselt ette nähtud tegevuse liigile 16.2 „Uute toodete, tavade, protsesside ja 
tehnoloogiate arendamine“ ja 3 000 000 eurot tegevuse liigile 16.4 „Lühikesed 
tarneahelad ja kohalike turgude arendamine“. Muudatusest tulenevad muudatused 
tehakse ka peatükkides 5 (strateegia kirjeldus), 7 (tulemusraamistiku kirjeldus), 11 
(indikaatorkava) ja 13 (riigiabi hindamiseks vajalikud elemendid). 

 
Muudatusettepanek nr 33 

1. Kavandatud 
muudatuse liik (määrus 
(EL) nr 1305/2013)  

Artikli 11 punkti a alapunkti i kohane otsus (määruse (EL) nr 808/2014 artikli 4 lõike 2 
esimene lõik) 

☐ 

Artikli 11 punkti a alapunktide ii või iii kohane otsus  
 

☐ 

Artikli 11 punkti b kohane otsus 
 

☒ 

Artikli 11 punkti b teise lõigu kohane teavitamine 
 

☐ 

Artikli 11 punkti c kohane teavitamine 
 

☐ 

2. Partnerluslepingus 
toodud informatsiooni 
muutmine 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 30 lõike 2 kohane muudatus  
 

☐ 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 4 ja artikli 30 lõike 3 kohane muudatus ☐ 

3. Muudatuse seotus 
määruse (EL) nr 808/2014 
artikli 4 lõike 2 kolmanda 
lõiguga 
(ei lähe samas artiklis 
toodud piirmäärade 
arvestusse)  

Muudatus tuleneb kiireloomulisest meetmest, mis on tingitud liikmesriigi pädeva 
asutuse ametlikult kinnitatud loodusõnnetustest ja katastroofidest 

☐ 

Muudatus tuleneb Liidu õigusraamistiku muutmisest 
 

☒ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkuse 
analüüsist 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58 lõikes 7 osutatud iga-aastase 
jaotusega seotud muutusest  

☒ 
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4. Muudatuse kirjeldus  

Muudatuse kirjeldus Peatükis 10.3.15. (finantstabel meetme 19 „Toetus LEADERi kohalikule arengule 
(CLLD – kogukonna juhitud kohalik areng)“ kohta) suurendatakse meetme EAFRD 
eelarvet 28 606 154 euro võrra (sh 4 675 182 eurot nn taasterahastu vahenditest). 

 
Enne muudatust: 

Piirkonnatüübid ja lisaeraldised Kohaldatav 

EAFRD 

toetuse 

määr aastatel 

2014–2020 (%) 

/…/ Liidu 

kavandatud toetus 

kokku 

aastatel 

2014–2020 

(eurodes) 

Määruse (EL) nr 1305/2013 

artikli 59 lõike 3 punkt a - 

Vähemarenenud piirkonnad, 

äärepoolseimad piirkonnad ja 

Egeuse mere väikesaared 

määruse (EMÜ) nr 2019/93 

tähenduses 

/…/ /…/ /…/ /…/ 

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 59 

lõike 4 punkt a - Artiklites 14, 27 ja 

35 osutatud meetmed, määruse (EL) 

nr 1303/2013 artiklis 32 osutatud 

LEADERi kohalik areng ning artikli 

19 lõike 1 punkti a alapunkti i 

kohased tegevused 

80% 

 

 

/…/ 72 000 000,00 (6B) 

 

/…/ /…/ /…/ /…/ 

Kokku /…/ 72 000 000,00 

.  
Pärast muudatust: 

Piirkonnatüübid ja lisaeraldised Kohaldatav 

EAFRD 

toetuse 

määr aastatel 

2014–2020 (%) 

/…/ Liidu 

kavandatud toetus 

kokku 

aastatel 

2014–2020 

(eurodes) 

Määruse (EL) nr 1305/2013 

artikli 59 lõike 3 punkt a - 

Vähemarenenud piirkonnad, 

äärepoolseimad piirkonnad ja 

Egeuse mere väikesaared 

määruse (EMÜ) nr 2019/93 

tähenduses 

/…/ /…/ /…/ /…/ 

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 59 

lõike 4 punkt a - Artiklites 14, 27 ja 

35 osutatud meetmed, määruse (EL) 

nr 1303/2013 artiklis 32 osutatud 

LEADERi kohalik areng ning artikli 

19 lõike 1 punkti a alapunkti i 

kohased tegevused 

80% 

 

 

/…/ 95 930 972,00 (6B) 

 

/…/ /…/ /…/ /…/ 

Määruse (EL) nr 1305/2013 

artikli 59 lõike 3 punkt a - 

Määruse (EL) nr 1305/2013 

artikli 59 lõike 4 punkt ea 

(EURI)NGEU - 

EURI(NGEU) / 

Vähemarenenud 

piirkonnad, äärepoolseimad 

piirkonnad ja Egeuse mere 

väikesaared määruse (EMÜ) 

nr 2019/93 tähenduses 

Ühtne 100% /…/ 4 675 182,00 (6B) 

 

Kokku /…/ 100 606 154,00 

... 

Muutmise põhjused ja/või 
muutmist õigustavad 
rakendusprobleemid 

Muudatus tuleneb vajadusest tagada meetmele vahendid üleminekuaastateks 
(2021 ja 2022). Muudatuse tulemusel suureneb meetme kogueelarve 34 588 897 
euro võrra, millest 1 800 000 eurot on indikatiivselt ette nähtud tegevuse liigile 19.1 
„Kohaliku arengu strateegiate ettevalmistamine“, 25 215 772 eurot tegevuse liigile 
19.2 „Kohaliku arengu strateegiate rakendamine“, 814 751 eurot tegevuse liigile 
19.3 „Koostöö“ ja 6 758 374 eurot tegevuse liigile 19.4 „Piirkonna elavdamine ning 
kohaliku tegevusgrupi kui organisatsiooni toimimine“. Muudatusest tulenevad 
muudatused tehakse ka peatükkides 5 (strateegia kirjeldus), 7 (tulemusraamistiku 
kirjeldus), 11 (indikaatorkava) ja 13 (riigiabi hindamiseks vajalikud elemendid). 
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Muudatusettepanek nr 34 

1. Kavandatud 
muudatuse liik (määrus 
(EL) nr 1305/2013)  

Artikli 11 punkti a alapunkti i kohane otsus (määruse (EL) nr 808/2014 artikli 4 lõike 2 
esimene lõik) 

☐ 

Artikli 11 punkti a alapunktide ii või iii kohane otsus  
 

☐ 

Artikli 11 punkti b kohane otsus 
 

☒ 

Artikli 11 punkti b teise lõigu kohane teavitamine 
 

☐ 

Artikli 11 punkti c kohane teavitamine 
 

☐ 

2. Partnerluslepingus 
toodud informatsiooni 
muutmine 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 30 lõike 2 kohane muudatus  
 

☐ 

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 4 ja artikli 30 lõike 3 kohane muudatus ☐ 

3. Muudatuse seotus 
määruse (EL) nr 808/2014 
artikli 4 lõike 2 kolmanda 
lõiguga 
(ei lähe samas artiklis 
toodud piirmäärade 
arvestusse)  

Muudatus tuleneb kiireloomulisest meetmest, mis on tingitud liikmesriigi pädeva 
asutuse ametlikult kinnitatud loodusõnnetustest ja katastroofidest 

☐ 

Muudatus tuleneb Liidu õigusraamistiku muutmisest 
 

☒ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkuse 
analüüsist 

☐ 

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58 lõikes 7 osutatud iga-aastase 
jaotusega seotud muutusest  

☒ 

4. Muudatuse kirjeldus  

Muudatuse kirjeldus Peatükis 10.3.16. (finantstabel meetme 20 „Liikmesriikide algatusel antav tehniline 
abi“ kohta) suurendatakse meetme EAFRD eelarvet 12 925 403 euro võrra (sh 3 149 
567 eurot nn taasterahastu vahenditest). 

 
Enne muudatust: 

Piirkonnatüübid ja lisaeraldised Kohaldatav 

EAFRD 

toetuse 

määr aastatel 

2014–2020 (%) 

/…/ Liidu 

kavandatud toetus 

kokku 

aastatel 

2014–2020 

(eurodes) 

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 

59 lõike 3 punkt a - 

Vähemarenenud piirkonnad, 

äärepoolseimad piirkonnad ja 

Egeuse mere väikesaared 

määruse (EMÜ) nr 2019/93 

tähenduses 

Ühtne 85% 

 

 

/…/ 32 933 618,00 

 

/…/ /…/ /…/ /…/ 

Kokku /…/ 32 933 618,00 

.  
Pärast muudatust: 

Piirkonnatüübid ja lisaeraldised Kohaldatav 

EAFRD 

toetuse 

määr aastatel 

2014–2020 (%) 

/…/ Liidu 

kavandatud toetus 

kokku 

aastatel 

2014–2020 

(eurodes) 

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 

59 lõike 3 punkt a - 

Vähemarenenud piirkonnad, 

äärepoolseimad piirkonnad ja 

Egeuse mere väikesaared 

määruse (EMÜ) nr 2019/93 

tähenduses 

Ühtne 85% 

 

 

/…/ 42 709 454,00 

 

/…/ /…/ /…/ /…/ 

Määruse (EL) nr 1305/2013 

artikli 59 lõike 3 punkt a - 

Määruse (EL) nr 1305/2013 

artikli 59 lõike 4 punkt ea 

(EURI)NGEU - EURI(NGEU) / 

Ühtne 100% /…/ 3 149 567,00 
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Vähemarenenud piirkonnad, 

äärepoolseimad piirkonnad ja 

Egeuse mere väikesaared 

määruse (EMÜ) nr 2019/93 

tähenduses 

Kokku /…/ 45 859 021,00 

.. 

Muutmise põhjused ja/või 
muutmist õigustavad 
rakendusprobleemid 

Muudatus tuleneb vajadusest tagada meetmele vahendid üleminekuaastateks 
(2021 ja 2022). Muudatuse tulemusel suureneb meetme kogueelarve 14 650 550 
euro võrra (38 745 433 eurolt 53 395 983 euroni). 

 
 
 
 

 


