Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse (MAK
meetme 4.1) VI vooru toetustaotluste vastuvõtt toimub e-PRIA vahendusel 27.12.2018
kuni 16.01.2019. Eeltäitmist ei toimu.
NB! Võrdlushindade kataloogi lisamiseks esitatud mobiilsete masinate ja –seadmete
valideerimine toimub kuni 21. detsembrini (kaasa arvatud).
VI vooru eel on meetme määrusse sisse viidud muudatusi:
 kehtestatakse, et sõltumata taotlejast ja kavandatavast tegevusest on maksimaalne
toetuse määr 70% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest;
 hindamiskriteeriumidesse lisatakse eelistus tootmisüksusesse sõnniku säilitamiseks
miinimumnõuetest suurema mahtuvusega sõnnikuhoidla rajamise eest;
 hindamiskriteeriumidesse lisatakse eelistus sõnnikuhoidla katmise eest;
 lisatakse tingimus, et kui toetust taotletakse ehitustegevuseks, tuleb investeeringu
elluviimisega alustada esimese aasta jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse saamist
(ellu tuleb viia vähemalt 20% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest). See
tähendab, et arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemist tuleb ühe aasta
jooksul ellu viia osa, mis moodustab vähemalt 20% toetatava ehitustegevuse abikõlbliku
kulu maksumusest.

1. Muudetakse liisingumaksete abikõlblikkuse maksimaalset tähtaega ja investeeringu
elluviimist tõendavate dokumentide esitamise maksimaalset tähtaega. Seni kehtinud
määruse alusel olid liisingumaksed abikõlblikud, kui asja omandiõigus läheb üle viie
aasta möödudes arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid
hiljemalt 31. detsember 2023. 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 kuupäevaks on 30.
juuni 2023.
2. Sätestatakse, et toetuse maksimaalne suurus on 70% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu
maksumusest. Varasemalt oli võimalik noorel ettevõtjal ja tootjarühmal toetust saada
kuni 75% abikõlbliku kulu maksumusest, kui toetust taotleti niisutussüsteemi
ehitamiseks. Muudel juhtudel oli toetuse maksimaalne suurus ka siiani
niisutusinvesteeringute puhul kuni 70% abikõlblikust kulust. Seni toimunud
taotlusvoorudes ei ole toetuse taotlejad kasutatud võimalust 75% määraga toetuse
taotlemiseks. Arvestades asjaolu, et kõrgem toetuse määr soosib üldjuhul toetatavate
teenuse hindade kasvu ning soov on meetme raames toetada võimalikult paljusid
ettevõtjaid, seatakse edaspidi maksimaalseks toetuse määraks 70% abikõlbliku kulu
maksumusest.
3. Hindamiskriteeriumides lisatakse eelistus põllumajandustootjale, kes võtab kohustuse
investeerida sõnnikuhoidlasse, eesmärgiga mahutada tootmisüksuse sõnnikuhoidlates
vähemalt 12 kuu sõnniku kogus. Muudatuse eesmärk on motiveerida taotlejaid rajama
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oma tootmisüksusesse sõnniku mahutamise võimalus, mis ületab veeseaduses
sätestatud miinimumnõudeid. Sõnnikuhoidla suuruse määratlemisel eeldatakse, et
tootmisüksuses peetavaid loomi peetakse pidevalt siseruumides sõltumata sellest, kas
loomi tegelikult karjatakse väljas või mitte (s.o karjatamisperioodiga ei arvestata).
4. Täiendatakse hindamiskriteeriumit “Taotleja, kellel on keskkonnanõuete või loomade
heaolu nõuete täitmise kohustus, või taotleja, kes on mahetootja” selliselt, et
hindepunktide andmisel arvestatakse mahetootmist puudutava tingimuse täitmist ka
tootjarühma liikmete alusel. See tähendab, et tunnustatud mahetootja tingimuse täitmise
eest saab hindepunkte ka sel juhul, kui tootjarühma kõik liikmed omavad mahetootja
tunnustust.
5. Muudetud on hindamiskriteeriumi “Taotleja tegeleb maatõugu piimaveiste
kasvatamisega” sõnastust. Muudatuse kohaselt saab hindepunkte taotleja, kes peab
taotlemise
tähtajale
vahetult
eelnenud
kuu
viimase
päeva
seisuga
põllumajandusloomade registri andmetel vähemalt kuut maatõugu piimalehma või kelle
maatõugu piimalehmade osakaal moodustab enam kui 50,00% kõigist tema peetavatest
piimalehmadest. Muudatus täpsustab, et hindepunkte saavad vaid need
põllumajandustootjad, kes peavad põllumajandusloomade registri andmetel maatõugu
piimalehmi, mitte maatõugu pulle, pullikuid, vasikaid ja lehmikuid.

6. Lisatakse eelistus põllumajandustootjale, kes võtab kohustuse katta oma sõnnikuhoidla
jäiga või elastse kattega katusega. NH3 heitkoguste vähendamise seisukohalt loetakse
efektiivseks sõnnikuhoidla katmine kas jäiga või elastse kattega (betoon/telk katus).
Jäigaks materjaliks võib olla betoon, metall (teras), fiiberklaas jms, nii lame- kui
koonusja katusena.
Toetuse taotlemisel esitab taotleja koos avaldusega väljavõtte sõnnikuhoidla katmise
põhiprojekti joonistest koos seletuskirjaga, mis sisaldab teavet õhuvahetuse mahu kohta
ning võimalusel hinnangut sõnnikuhoidla katmise mõjust NH3 emissiooni
vähendamiseks.
PRIA edastab peale taotluste esitamise tähtaega Keskkonnametile sõnnikuhoidla
põhiprojekti koos seletuskirjaga. Keskkonnaamet annab 30 kalendripäeva jooksul
arvamuse, kas sõnnikuhoidla katmise tulemusena NH3 emissiooni väheneb.
7.

Ehitustegevuste puhul on toetuse saaja kohustatud esimese aasta lõpuks teostama
vähemalt 20% kogu taotluse ehitustegevusega seonduva toetatava tegevuse
abikõlblikust maksumusest. Tähtaja arvestus algab PRIA poolt taotluse rahuldamise
otsuse tegemisest. Muudatuse eesmärk on kohustada toetuse saajaid kavandatud
tegevuste elluviimisega alustama võimalikult ruttu pärast taotluse rahuldamise otsuse
saamist, et tagada investeeringu tähtaegne elluviimine.
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Selle nõude täitmise tõendamiseks esitab toetuse saaja PRIAle ühe aasta jooksul arvates
taotluse rahuldamise otsuse tegemisest maksetaotluse koos investeeringu tegemist
tõendavate dokumentidega.
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