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SELETUSKIRI 

maaeluministri määruse „Maaeluministri 18. septembri 2015. a määruse nr 5 „Keskmise 

suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning 

turustamise investeeringutoetus“ muutmine“ eelnõu juurde 

 

1. Sissejuhatus 

 

Maaeluministri määrus „Maaeluministri 18. septembri 2015. a määruse nr 5 „Keskmise suurusega 

ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise 

investeeringutoetus“ muutmine“ (edaspidi eelnõu) kehtestatakse Euroopa Liidu ühise 

põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse (edaspidi ELÜPS) § 67 lõike 2 alusel. 

 

Eelnõu hõlmab „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ (edaspidi arengukava) meetme 4 

„Investeeringud materiaalsesse varasse“ tegevuse liigi 4.2 „Investeeringud põllumajandustoodete 

töötlemiseks ja turustamiseks“ alameedet 4.2.2 „Keskmise suurusega ettevõtjate ja 

suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus“. 

 

Eelnõuga tehakse vajalikud muudatused maaeluministri 18. septembri 2015. a määruses nr 5 

„Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning 

turustamise investeeringutoetus“ (edaspidi määrus) seetõttu, et täiendatakse toetatavate tegevuste 

loetelu uue tegevusega. See tähendab, et edaspidi on võimalik toetust taotleda ka Euroopa Liidu 

toimimise lepingu (edaspidi ELTL) I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest I lisaga hõlmatud 

või I lisaga hõlmamata toodete töötlemiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku ehitise 

ehitamiseks. Teine oluline muudatus tehakse selle pärast, et pikeneb maksete, sealhulgas 

liisingumaksete abikõlblikkuse ja investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamise 

lõpptähtpäev 2023. aasta 30. juunilt 2025. aasta 30. juunini tulenevalt Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusest (EL) 2020/22201 (edaspidi üleminekumäärus), millega pikendatakse 

programmiperioodi 2014–2020 rakendamist kahe aasta võrra. See tähendab liisingu puhul nii 

abikõlblikkust tõendavate kuludokumentide esitamise kui ka omandiõiguse ülemineku 

lõpptähtpäeva pikenemist kahe aasta võrra, s.o 2025. aasta 30. juunini. Lisaks suurendatakse ka 

toetuse maksimaalset suurust kahelt miljonilt kolme miljonini.  

 

Määruse eelnõu ja seletuskirja on koostanud Maaeluministeeriumi põllumajanduspoliitika 

osakonna põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo juhataja Janeli Tikk (625 6299, 

janeli.tikk@agri.ee). Juriidilise ekspertiisi määruse eelnõule tegi Maaeluministeeriumi 

õigusosakonna nõunik Kadri Jänes (625 6539, kadri.janes@agri.ee). Keeleliselt toimetas eelnõu 

Maaeluministeeriumi õigusosakonna peaspetsialist Laura Ojava (625 6523, laura.ojava@agri.ee). 

 

2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs 

 

Määrust muudetakse järgmiselt. 

 

Eelnõu punktis 1 täpsustatakse, et lisaks ELÜPS-i alusel ja korras tunnustatud tootjarühmale ja 

ühe või mitme tunnustatud tootjarühma valitseva mõju all olevale ettevõtjale ei saa toetust 

taotleda ka ELÜPS-i alusel ja korras tunnustatud tootjaorganisatsioon või tema valitseva mõju all 

olev ettevõtja. Tunnustatud tootjaorganisatsioon, tunnustatud tootjarühm ja nende valitseva mõju 

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/2220, millega kehtestatakse teatavad üleminekusätted Euroopa 

Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) toetuse kohta 

2021. ja 2022. aastal ning muudetakse määrusi (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013 ning (EL) nr 1307/2013 seoses 

2021. ja 2022. aastal eraldatavate vahendite ja nende määruste kohaldamisega ning määrust (EL) nr 1308/2013 seoses 

2021. ja 2022. aastal eraldatavate vahendite ja sellise toetuse jaotamisega (ELT L 437, 28.12.2020, lk 1–29). 
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all olev ettevõtja saavad toetust taotleda maaeluministri 30. septembri 2015. a määruse nr 6 

„Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise 

ning turustamise investeeringutoetus“ alusel. Nimetatud muudatus on seotud maaeluministri 

30. septembri 2015. a määruse nr 6 „Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise 

ja turustamise investeeringutoetus“ muutmise eelnõuga, mille kohaselt saavad edaspidi toetust 

taotleda ka ELÜPS-i alusel ja korras tunnustatud tootjaorganisatsioon ja tunnustatud 

tootjaorganisatsiooni valitseva mõju all olev ettevõtja. 

 

Eelnõu punktiga 2 täiendatakse määruse § 31 lõiget 2 punktiga 21. Muudatuse kohaselt peab 

juhul, kui investeeringuobjekti alune maa on kaasomandis, taotlejal olema määruse § 4 lõike 1 

punktis 2 nimetatud ehitise ehitamise korral kinnistusraamatus asjaõigusseaduse § 79 lõike 2 

kohaselt märkus, millest nähtub, et taotlejal on õigus ja võimalus teha kavandatav investeering 

ning investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutada vähemalt viis aastat arvates Põllumajanduse 

Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. 

Nimetatud nõudega tagatakse see, et taotlejal on teise kaasomaniku nõusolek kaasomandis 

olevale maale ehitise ehitamiseks, ning see, et investeeringuobjekti on võimalik kasutada 

sihtotstarbeliselt vähemalt sihipärase kasutamise perioodi lõpuni ka siis, kui kaasomanik vahetub. 

PRIA kontrollib nimetatud nõude täitmist kinnistusraamatust. 

 

Eelnõu punktiga 3 täiendatakse toetatavate tegevuste loetelu uue tegevusega. Kui varem sai 

toetust taotleda üksnes ELTL-i I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest I lisaga hõlmatud või 

I lisaga hõlmamata toodete töötlemiseks või nende toodete töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku 

seadme ostmiseks, siis edaspidi saab toetust taotleda ka eelnimetatud toodete töötlemiseks või 

nende toodete töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku ehitise ehitamiseks. Nimetatud muudatus 

tuleneb sellest, et keskmise suurusega ettevõtjad ja suurettevõtjad on välja toonud, et lisaks 

vajalike seadmete ostmisele on tekkinud vajadus investeerida ka ehitistesse. Näiteks 

energiakasutuse tõhustamiseks on vaja uuendada toiduainetööstuseid või uue seadme kasutusele 

võtt eeldab ka ehitise laiendamist ja teatud juhtudel ka uue ehitise rajamist.  

 

Samuti on 2018. a koostatud OECD (Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon) 

innovatsiooniraportis2 ühe nõrkusena välja toodud Eesti toiduainetööstuse mahajäämus, mis 

tähendab, et toiduainete töötlemiseks on väike suutlikkus. See mõjutab konkurentsivõimet, 

takistab uutele turgudele sisenemist ja uute innovaatiliste toodetega turule tulemist. Seetõttu on 

väga oluline suunata täiendavaid rahalisi vahendeid toiduainetööstuse lisainvesteeringuteks, 

mille abil suurendatakse kõrgema lisandväärtusega toodete tootmist ja panustatakse sellesse, et 

muuta tootmisprotsess teadmisepõhisemaks.  

 

Võimaldades keskmise suurusega ettevõtjal ja suurettevõtjal taotleda toetust ka ELTL-i I lisaga 

hõlmatud põllumajandustoodetest I lisaga hõlmatud või I lisaga hõlmamata toodete töötlemiseks 

või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku ehitise ehitamiseks, aitab see kaasa selle toetuse 

eesmärkide saavutamisele, milleks on jaekaubandusele suunatud kõrgema lisandväärtusega 

toodete töötlemise osakaalu suurendamine, kõrgema lisandväärtusega toodete töötlemise 

tõhususe parandamine, energiakasutuse tõhustamine, tegevusvaldkondade mitmekesistamine ja 

töökohtade loomise hõlbustamine. 

 

Eelnõu punktiga 4 täpsustatakse, millise seadme kohta peavad olema täidetud määruse § 4 

lõikes 4 sätestatud nõuded. 

 

Eelnõu punktis 5 tehakse normitehniline parandus. 

 

                                                 
2 OECD innovatsiooniraport on kättesaadav veebilehel http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-

food/innovation-agricultural-productivity-and-sustainability-in-estonia_9789264288744-en. 

http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/innovation-agricultural-productivity-and-sustainability-in-estonia_9789264288744-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/innovation-agricultural-productivity-and-sustainability-in-estonia_9789264288744-en
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Eelnõu punktis 6 sätestatakse, millised nõuded peavad olema täidetud, kui toetust taotletakse 

ehitise ehitamiseks. Näiteks peab ehitise kohta olema ehitusluba või ehitusteatis, kui see on 

nõutav ehitusseadustiku kohaselt. Samuti peavad ehitis ja selle alune maa olema taotleja omandis 

või peab taotleja kasuks olema seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt 

viimase toetusosa väljamaksmisest. Nende nõuetega tagatakse, et ehitist kasutatakse 

sihtotstarbeliselt vähemalt sihipärase kasutamise perioodi lõpuni. 

 

Eelnõu punktis 7 täpsustatakse viidet. 

 

Eelnõu punktiga 8 sätestatakse, millised kulud on ehitise ehitamise korral abikõlblikud. 

Nimetatud muudatus on seotud sellega, et edaspidi on toetatavaks tegevuseks ka ELTL-i I lisaga 

hõlmatud põllumajandustoodetest I lisaga hõlmatud või I lisaga hõlmamata toodete töötlemiseks 

või nende toodete töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku ehitise ehitamine. Täpsemalt on toetuse 

andmist ehitise ehitamiseks selgitatud eelnõu punkti 3 selgitava osa juures. 

 

Eelnõu punktis 9 tehakse muudatus, millega pikeneb toetuse saajale liisingumaksete 

abikõlblikkuse ja investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamise lõpptähtpäev 

tulenevalt üleminekumäärusest. Pärast muudatust on liisingumaksed endiselt abikõlblikud, kui 

asja omandiõigus läheb üle viie aasta möödudes arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse 

tegemisest, kuid muutub kuupäev, mis ajaks peab omandiõigus olenemata viie aasta täitumisest 

üle minema – selleks on 2025. aasta 30. juuni. See tähendab liisingu puhul nii abikõlblikkust 

tõendavate kuludokumentide esitamise kui ka omandiõiguse ülemineku lõpptähtpäeva 

pikenemist kahe aasta võrra, s.o 2025. aasta 30. juunini. 

 

Nimetud muudatused tulenevad üleminekumääruse artikli 1 lõikest 1, mille kohaselt pikendatakse 

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) toetatavate programmide puhul 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/20133 artikli 26 lõikes 1 sätestatud 

2014. aasta 1. jaanuarist kuni 2020. aasta 31. detsembrini kestvat ajavahemikku kuni 2022. aasta 

31. detsembrini – aastatel 2021–2022 on üleminekuperiood uude programmiperioodi. Samuti 

pikeneb üleminekumääruse artikli 2 lõike 2 kohaselt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EL) nr 1303/2013 artikli 65 lõigetes 2 ja 4 sätestatud kulutuste rahastamiskõlblikkuse periood 

kahe aasta võrra ehk kuni 2025. aasta 31. detsembrini. See tähendab, et Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 65 lõike 2 kohaselt on kulud Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondidest toetuse saamiseks abikõlblikud juhul, kui need on tekkinud toetuse saajal 

ja need on tasutud hiljemalt 2025. aasta 31. detsembril ehk abikõlblikud on vaid 

programmiperioodil tehtud kulud. Tagamaks, et PRIA jõuaks programmiperioodi lõppu jäävaid 

väljamakseid teha enne 2025. aasta 31. detsembrit, ja võimaldamaks PRIA-le ka 

kuludokumentide menetlemiseks mõistlik aeg, tuuakse nii abikõlblikkust tõendavate 

kuludokumentide esitamise kui ka omandiõiguse ülemineku tähtaeg varasemaks ehk 2025. aasta 

30. juuniks. Kehtiva määruse alusel teeb PRIA toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et 

toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates 

nõuetekohaste kuludokumentide esitamisest. Arvestades menetlemiseks kuluvat aega ja 

võimalikku vaidemenetlusteks kuluvat aega, on vajalik, et asja omandiõigus peab olema üle 

läinud ja kulu abikõlblikkust tõendavad dokumendid peavad olema esitatud hiljemalt 2025. aasta 

30. juunil.  

 

Eelnõu punktides 10 ja 11 sätestatakse need kulud, mida ei loeta ehitise ehitamise korral 

abikõlblike kulude hulka. Kuna edaspidi on toetatavaks tegevuseks ka ehitise ehitamine, mida on 

täpsemalt selgitatud eelnõu punkti 3 selgitava osa juures, siis sätestatakse määruse §-s 6 ka need 

                                                 
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa 

Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa 

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). 
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ehitusega seotud kulud, mida ei loeta abikõlblike kulude hulka. Näiteks ei loeta endiselt 

abikõlblike kulude hulka ehitise lammutamisega seotud kulusid. 

 

Eelnõu punktides 12, 16, 20, 23 ja 24 täpsustatakse määruse sõnastust, et oleks üheselt 

mõistetav, et määruses sätestatud nõuded kehtivad nii investeeringuobjekti kui ka toetatava 

tegevuse kohta.  

 

Eelnõu punktides 13 ja 14 eelkõige täpsustatakse, mida loetakse investeeringuobjekti 

hinnapakkumuseks. 

 

Eelnõu punktis 15 tehtava muudatusega sätestatakse, milliseid andmeid peab sisaldama 

investeeringuobjekti hinnapakkumus, kui taotleja taotleb toetust ehitise ehitamiseks. Kui seadme 

ostmisel võib taotleja küsida investeeringuobjekti hinnapakkumusi vabas vormis, siis ehitise 

ehitamise korral on ette nähtud, millised kulud peavad investeeringuobjekti hinnapakkumuses 

kajastuma. 

 

Eelnõu punktis 17 täpsustatakse, et määruse § 7 lõikes 7 sätestatud omavahelise seotuse piirang 

laieneb ka taotleja ja hinnapakkuja liikmele ehk kui taotleja või hinnapakkuja on tulundusühistu, 

siis edaspidi kontrollitakse ka tema liikme seotust. Nimetatud piirangu eesmärk on soodustada 

ausat konkurentsi ja tagada tehingute tegemine turutingimustel, et toetuse abil hüvitatavad kulud 

oleksid mõistlikud. Muudatuse eesmärk on vältida võimalike huvide konflikti tekkimist taotleja 

ja hinnapakkuja vahel, mis võib mõjutada hinnapakkumusi, sest nendes toodud kulud ei vasta 

tegelikele turuhindadele, ja seada kokkuvõttes ohtu avalike vahendite otstarbeka ja 

eesmärgipärase kasutamise. Eeltoodust lähtudes ja arvestades, et edaspidi saab toetust taotleda 

lisaks seadmete ostmisele ka ehitiste ehitamiseks ehk suuremateks investeeringuteks, on 

põhjendatud selle toetuse puhul taotleja ja hinnapakkuja ning nende liikmete omavaheliste 

tehingute välistamine. 

 

Eelnõu punktis 18 täiendatakse määruse § 7 lõikega 9. Kui taotleja taotleb toetust ehitise 

ehitamiseks, koostab PRIA selleks vajaliku investeeringuobjekti hinnapakkumuse vormi 

vastavalt määruses sätestatule ja avaldab selle oma veebilehel. 

 

Eelnõu punktiga 19 tehakse muudatus, millega suurendatakse toetuse maksimaalset suurust. Kui 

varem oli keskmise suurusega ettevõtjatel ja suurettevõtjatel toetuse maksimaalne suurus kogu 

arengukava programmiperioodi jooksul kaks miljonit eurot ühe taotleja kohta, siis nüüd 

suurendatakse seda summat ühe miljoni euro võrra ehk kuni kolme miljoni euroni. Muudatus 

tuleneb sellest, et kuna üleminekumäärusega pikeneb arengukava programmiperioodi 2014–2020 

rakendamine kahe aasta võrra ehk kuni 2023. aastani, siis võimaldatakse muudatusega toetust 

taotleda ka näiteks nendel ettevõtjatel, kes on selle arengukava programmiperioodi (2014‒2020) 

jooksul juba investeeringuid teinud ja kellel on soov nende tegemisega jätkata ka 

üleminekuperioodi aastatel 2021‒2022. Samuti saavad edaspidi keskmise suurusega ettevõtjad ja 

suurettevõtjad toetust taotleda ka ehitise ehitamiseks, mistõttu on oluline võimaldada toetust 

taotleda ka nendel ettevõtjatel, kes eelnevatel aastatel on saanud toetust küll seadmete ostmiseks, 

kuid nüüd sooviksid toetust taotleda ka ehitustegevuseks. Võttes arvesse, kui oluline on suunata 

täiendavaid rahalisi vahendeid toiduainetööstusesse investeeringute tegemiseks, et kaasa aidata 

toiduainetööstuse valdkonnas tegutsevate ettevõtjate konkurentsivõime parandamisele ja 

lisandväärtusega toodete töötlemise osakaalu suurendamisele, mis võimaldaks turult kõrgema ja 

stabiilsema sissetuleku kõigile tarneahela lülidele ‒ eriti veel olukorras, kus ettevõtjad peavad 

arvestama koroonaviiruse leviku tõkestamisega tekkinud majanduslike mõjudega ‒, on olulise 

tähtsusega tagada investeeringute tegemise võimalus ka üleminekuperioodi aastatel nendele 

ettevõtjatele, kes on kavandanud teha suuremaid investeeringuid või kes soovivad ka 

üleminekuperioodi aastatel jätkata investeeringu tegemisega. 
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Eelnõu punktis 21 tehtava muudatusega täpsustatakse määruse § 10 lõike 7 sissejuhatava 

lauseosa sõnastust, et oleks selge, millised kavandatava investeeringu nõuetekohasust tõendavad 

dokumendid tuleb taotlejal esitada, kui toetust taotletakse seadme ostmiseks, kuna edaspidi võib 

toetust taotleda ka ehitise ehitamiseks.  

 

Eelnõu punktis 22 sätestatakse, millised kavandatava investeeringu nõuetekohasust tõendavad 

dokumendid tuleb taotlejal esitada, kui toetust taotletakse ehitise ehitamiseks. Näiteks ei pea 

taotleja ehitustegevuse korral tõendama investeeringuobjekti aluse maa omandikuuluvust. PRIA 

kontrollib asjakohast õigust kinnistusraamatust. Kui taotleja kasutab investeeringuobjekti alust 

maad hoonestusõiguse alusel, mis tõendab, et tema kasuks on seatud hoonestusõigus vähemalt 

viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, siis peab ta toetuse 

taotlemisel esitama hoonestusõiguse seadmist tõendava lepingu ärakirja koos kõigi lepingu 

lisadega, sealhulgas asendiplaaniga.  

 

Eelnõu punktiga 25 sätestatakse, millised investeeringu tegemist tõendavad dokumendid peab 

toetuse väljamaksmiseks toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle 

eest täielikult või osaliselt tasumist esitama PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le koos 

maksetaotlusega, kui investeeringuobjektiks on ehitis. Näiteks peab toetuse saaja esitama iga 

ehitise kohta ehitustegevuse kuluaruande, mis on üheks investeeringu tegemist tõendavaks 

dokumendiks. 

 

Eelnõu punkti 26 kohaselt koostab PRIA ehitustegevuse kuluaruande vormi ja avaldab selle oma 

veebilehel. Toetuse saaja esitab täidetud ehitustegevuse kuluaruande vormi PRIA-le PRIA 

e-teenuse keskkonna kaudu. 

 

3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele 

 

Eelnõu väljatöötamisel võeti aluseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/2220, 

millega kehtestatakse teatavad üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi 

(EAFRD) ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) toetuse kohta 2021. ja 2022. aastal 

ning muudetakse määrusi (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013 ning (EL) nr 1307/2013 seoses 

2021. ja 2022. aastal eraldatavate vahendite ja nende määruste kohaldamisega ning määrust (EL) 

nr 1308/2013 seoses 2021. ja 2022. aastal eraldatavate vahendite ja sellise toetuse jaotamisega 

(ELT L 437, 28.12.2020, lk 1–29), ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 

nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa 

Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa 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). 

 

Eelnõus nimetatud Euroopa Liidu õigusaktid on kättesaadavad Euroopa Liidu Teataja veebilehel 

http://eur-lex.europa.eu. 

 

4. Määruse mõjud 

 

Toetuse maksimaalse suuruse suurendamisel on toetuse taotlejatele positiivne mõju, sest 

üleminekuperioodi aastatel 2021‒2022 võimaldatakse toetust taotleda nendel ettevõtjatel, kes on 

kavandanud teha suuremaid investeeringuid või kes soovivad investeeringute tegemisega jätkata 

ka üleminekuperioodi aastatel (ehk need, kes on juba varem toetust saanud). See aitab kaasa 

konkurentsivõime parandamisele ning lisandväärtusega toodete töötlemise osakaalu 

suurendamisele, mis on arengukava meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse“ tegevuse 

liigi 4.2 „Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks“ peamine eesmärk. 

 

http://eur-lex.europa.eu/
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Muudatusel, millega võimaldatakse edaspidi toetust taotleda ka ehitise ehitamiseks, on keskmise 

suurusega ettevõtjatele ja suurettevõtjatele samuti positiivne mõju, sest uute tehnoloogiate 

kasutusele võtmine ja uute seadmete ostmine sageli eeldab ka investeeringuid ehitistesse (nt 

uuendamine, laiendamine, uue ehitise rajamine) ja edaspidi saab ka selle jaoks toetust taotleda. 

 

Arvestades, et muud toetuse taotlemise ja investeeringu tegemise tingimused ei muutu ning 

muudatus, millega pikeneb maksete, sealhulgas liisingumaksete abikõlblikkuse ja investeeringu 

tegemist tõendavate dokumentide esitamise lõpptähtaeg, tuleneb Euroopa Liidu õigusaktist ja on 

isikutele teada, ei ole tegemist olulise mõjuga. 

 

5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise 

eeldatavad tulud 

 

Määruse rakendamisega ei kaasne lisakulusid ega -tulusid. 

 

6. Määruse jõustumine 

 

Määrus jõustub üldises korras. 

 

7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon 

 

Eelnõu esitatakse eelnõude infosüsteemi EIS kaudu kooskõlastamiseks Rahandusministeeriumile 

ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile.  

 

Eelnõu esitatakse arvamuse andmiseks PRIA-le. 


