
  

 

KÄSKKIRI 
 
     13.09.2018 nr 127 

Maaeluministri 5. märtsi 2018. a käskkirja nr 38 

„Perioodil 2014–2020 Euroopa Liidu ühise 

põllumajanduspoliitika kohasteks maaelu arengu 

toetusteks ettenähtud vahendite jaotus 

2018. aastal“ muutmine 

  

Käskkiri on kehtestatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 66 

lõike 3 alusel, arvestades 2018. aasta riigieelarve seaduse § 1 osa 6 jao 8 eelarve liigi 40 eelarve 

kontodel 45 ja 5 toetusteks ettenähtud rahalisi vahendeid ning kooskõlas maaeluministri 12. 

veebruari 2018. a määrusega nr 8 „2018. aastal „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel 

antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused” ning 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (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 10 

lõike 2 alusel heakskiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2014–2020”. 

 

Meetme 16 „Koostöö“ tegevuse liigi „Innovatsiooniklaster“ eelarves on 2018. a alguse seisuga 

kohustustega katmata 5 203 272 eurot, kuid 2018. a toetusteks ettenähtud vahendite jaotuses on 

innovatsiooniklastri eelarveks kavandatud 3 200 000 eurot. Lisaks kiitis Vabariigi Valitsus 

16.08.2018 heaks „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” kolmanda muudatustepaketi, millega 

muuhulgas suurendatakse meetme 16 „Koostöö“ tegevuse liigi 16.0 

„Innovatsiooniklaster“ eelarvet 400 000 euro võrra meetme 4 tegevuse liigi 4.2 raames 

suurprojektide jaoks ettenähtud vahendite arvelt. Eelmainitust tulenevalt ning tegevuse liigi 

jaoks ettenähtud eelarve tõhusaks kasutamiseks – viimane taotlusvoor on plaanis 2018. aastal 

– suurendatakse 2018. a kavandatud eelarvet 2 403 272 euro võrra, s.t 3 200 000 eurolt 

5 603 272 eurole. 

 

Maaeluministri 09. aprilli 2018. a käskkirjaga nr 56 „Maaeluministri 5. märtsi 2018. a käskkirja 

nr 38 „Perioodil 2014–2020 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohasteks maaelu 

arengu toetusteks ettenähtud vahendite jaotus 2018. aastal“ muutmine“ suurendati maaelu 

arengu toetusteks 2018. a ettenähtud vahendeid 1 527 000 euro võrra, s.t 141 264 862 eurolt 

142 791 862 eurole. 

 

Muudan maaeluministri 5. märtsi 2018. a käskkirja nr 38 „Perioodil 2014–2020 Euroopa Liidu 

ühise põllumajanduspoliitika kohasteks maaelu arengu toetusteks ettenähtud vahendite jaotus 

2018. aastal“ (muudetud maaeluministri 09. aprilli 2018. a käskkirjaga nr 56) järgmiselt: 

 

1) asendan punkti 1 sissejuhatavas lauseosas arvu „142 791 862“ arvuga „145 195 134“; 

 

2) asendan punkti 1 alapunktis 14 arvu „5 855 400“ arvuga „8 258 672“; 
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3) asendan punkti 22 sissejuhatavas lauses arvu „5 855 400“ arvuga „8 258 672“; 

 

4) asendan punkti 22 alapunktis 1 arvu „3 200 000“ arvuga „5 603 272“. 

 

 

Saata: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, maaelupoliitika ja analüüsi osakond, 

strateegia- ja finantsosakond (elektrooniliselt). 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Tarmo Tamm 

Maaeluminister 


