Nõuete hindamismaatriksid 2012
KESKKONNASÕBRALIKU MAJANDAMISE TOETUS
BAASNÕUDED
1. Taotleja või tema ettevõtte töötaja, kes tegeleb keskkonnasõbraliku majandamisega, või FIE puhul
tema perekonnaliige peab kohustuseperioodi teise kohustuseaasta 1. novembriks olema osalenud
vähemalt 6 akadeemilist tundi PMK korraldatud keskkonnasõbraliku majandamise algkoolitusel. Kui
kohustuse ülevõtjal puudub kehtiv kohustus, peab kohustuse ülevõtja kohustuse ülevõtmise aastale
järgneva aasta 1. novembriks olema osalenud keskkonnasõbraliku majandamise algkoolitusel. Kui
kohustus võetakse üle viimasel kohustuseaastal, ei pea kohustuse ülevõtja keskkonnasõbraliku
majandamise algkoolitusel osalema.
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tähtajast kuu aega hiljem.
tähtajast 2 kuud hiljem.
SANKTSIOON:
3 - 4 punkti
1% toetussummast;
5 - 6 punkti
2% toetussummast;
7 - 9 punkti
3% toetussummast;
10 - 11 punkti 4% toetussummast;
12 punkti
5% toetussummast.

PÕHITEGEVUSE NÕUDED
2. Kogu ettevõtte toetusõiguslikul maal ei
järjestikusel aastal.
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Koheselt
eemaldatav
mõju

Kultuuride
järgnevust ei ole
rakendatud, kuid
ühel aastal on
rajatud mustkesa
või on tehtud
teraviljale
allakülv.
SANKTSIOON*:

kasvatata samal põllul teravilja kauem kui kolmel
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Mõju nõude
eesmärgile on
oluline
10% kuni 50%
KSM
toetusõiguslike
põldude arvust ei
ole kultuuride
järgnevust järgitud.
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väga suur
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Kultuuride
järgnevust ei ole
rakendatud
taotlejast
olenemata
põhjustel.
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rakendatud ega
ühel aastal tehtud
teraviljale
allakülvi. Samuti ei
ole rajatud ühel
aastal mustkesa.

Püsiv mõju

3 - 4 punkti 5% toetussummast;
5 - 6 punkti 10% toetussummast;
7 - 9 punkti 15% toetussummast;
10 - 11 punkti 20% toetussummast;
12 punkti
25% toetussummast.
* korduva rikkumise korral korrutatakse rikkumise aasta sanktsioon kolmega. Maksimaalne
sanktsioon täiendava nõude korduva rikkumise eest on 50% .

3. Kogu ettevõtte toetusõiguslikul maal ei kasvatata samal põllul sama liiki põllu-, rühvel- või
köögiviljakultuuri kauem kui kahel järjestikusel aastal.
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Koheselt
eemaldatav
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järgnevust ei ole
rakendatud, kuid
ühel aastal on
rajatud mustkesa
või on tehtud
teraviljale
allakülv.

Kergesti
Raskesti
eemaldatav mõju eemaldatav mõju
Kultuuride
järgnevust ei ole
rakendatud
taotlejast
olenemata
põhjustel.

Püsiv mõju

Kultuuride
järgnevust ei ole
rakendatud ega
ühel aastal tehtud
teraviljale
allakülvi. Samuti
ei ole rajatud ühel
aastal mustkesa.

SANKTSIOON*:
3 - 4 punkti 5% toetussummast;
5 - 6 punkti 10% toetussummast;
7 - 9 punkti 15% toetussummast;
10 - 11 punkti 20% toetussummast;
12 punkti
25% toetussummast.
* korduva rikkumise korral korrutatakse rikkumise aasta sanktsioon kolmega. Maksimaalne
sanktsioon täiendava nõude korduva rikkumise eest on 50%.

4. Vähemalt 30% kogu ettevõtte toetusõiguslikust maast peab iga kohustuseaasta 1.
novembrist 31. märtsini olema toitainete leostumise vältimiseks põllumajanduskultuurist
koosneva talvise taimkatte all.
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Talvise taimkatte all on
10-20% kogu KSM
toetusõiguslikust
maast.
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Talvise taimkatte all
on vähem kui 10%
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toetusõiguslikust
maast.
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mõju

Püsiv mõju

Taimkate on
külvamata, kuid talvist
taimkatet planeeriti
külvata (taotleja on
esitanud taimkatte
külvamata jätmise
kohta põhjendatud
selgitused).

Taimkate on
külvamata (taotleja ei
ole järelepärimise
vastuses ega muul
viisil andnud selgitusi
talvise taimkatte
külvamata jätmise
kohta)

SANKTSIOON*:
3 - 4 punkti 5% toetussummast;
5 - 6 punkti 10% toetussummast;
7 - 9 punkti 15% toetussummast;
10 - 11 punkti 20% toetussummast;
12 punkti
25% toetussummast.
* korduva rikkumise korral korrutatakse rikkumise aasta sanktsioon kolmega. Maksimaalne
sanktsioon täiendava nõude korduva rikkumise eest on 50%.

PÕHI- JA LISATEGEVUSE NÕUDED
5. Igal kohustuseaastal kasvatatakse kogu ettevõtte toetusõiguslikul maal vähemalt 15%
puhaskülvina liblikõielist põllumajanduskultuuri või liblikõieliste-kõrreliste heintaimede segu.
Nimetatud heintaimi võib kasvatada ka allakülvina.
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kasvatatakse
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Mõjutab vähe
kogu tegevust

Mõjutab oluliselt
kogu tegevust
Liblikõielisi on 713% kogu KSM
toetusõigusliku maa
pindalast.

Kergesti
eemaldatav
mõju

Mõjutab
ulatuslikult kogu
tegevust/mõju
väljub ettevõttest
Liblikõielisi on
vähem kui 7%
kogu KSM
toetusõigusliku
maa pindalast.
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eemaldatav mõju

Püsiv mõju

Liblikõielised on
külvamata (taotleja
on esitanud
liblikõieliste
külvamata jätmise
kohta põhjendatud
selgitused).

Taotleja ei planeeri
liblikõielisi
kasvatada.
Liblikõielised
puuduvad.

SANKTSIOON*:
3 - 4 punkti 5% toetussummast;
5 - 6 punkti 10% toetussummast;
7 - 9 punkti 15% toetussummast;
10 - 11 punkti 20% toetussummast;
12 punkti
25% toetussummast.
* korduva rikkumise korral korrutatakse rikkumise aasta sanktsioon kolmega. Maksimaalne
sanktsioon täiendava nõude korduva rikkumise eest on 50%.

6. Taotleja ei tohi hoida ettevõtte toetusõiguslikku maad mustkesas.
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Maad on hoitud mustana,
kuna ilmastikuolud ei ole
võimaldanud rajada
kultuuri või on kultuur
ikaldunud.
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U
L
A
T Kuni 5 % kogu KSM
U toetusõiguslikust maast
S hoitakse mustkesas.

P
Ü
S
I
V
U
S

Mõju nõude
eesmärgile on
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Mõju nõude
eesmärgile on väga
suur

Varem söötis olnud
Rajatud on mustkesa
maale või pikaealiste või on maad hoitud
võsundiliste ja
mustkesas.
roomjuureliste
umbrohtude (orashein,
põldohakas) tõrjeks
on rajatud mustkesa ja
hoitud maad mustana.
Mõjutab vähe kogu
tegevust

5%-20% kogu KSM
toetusõiguslikust
maast hoitakse
mustkesas.

Koheselt eemaldatav
mõju

Kergesti eemaldatav
mõju

Toetusõiguslikku maad
hoitud mustkesas
käesoleva aasta kevadest
kuni käesoleva aasta
taliviljade külvamiseni
(põld on planeeritud
talvise taimkatte alla
minevaks).

KSM toetusõiguslikku
maad on hoitud
mustkesas eelmise
aasta suviviljade
koristamisest kuni
selle aasta taliviljade
külvamiseni (põld on
planeeritud talvise
taimkatte alla
minevaks põlluks).

Mõjutab oluliselt
kogu tegevust

Mõjutab
ulatuslikult kogu
tegevust/mõju
väljub ettevõttest

Rohkem kui 20%
kogu KSM
toetusõiguslikust
maast hoitakse
mustkesas.
Raskesti
eemaldatav mõju

Püsiv mõju

SANKTSIOON*:
3 - 4 punkti 5% toetussummast;
5 - 6 punkti 10% toetussummast;
7 - 9 punkti 15% toetussummast;
10 - 11 punkti 20% toetussummast;
12 punkti
25% toetussummast.
* korduva rikkumise korral korrutatakse rikkumise aasta sanktsioon kolmega. Maksimaalne
sanktsioon täiendava nõude korduva rikkumise eest on 50%.

