Seletuskirja lisa
Eelnõu kohta esitatud arvamustega arvestamise või arvestamata jätmise tabel
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojalt kooskõlastuse käigus laekunud märkused
maaeluministri määruse „Maaeluministri 9. septembri 2016. a määruse nr 53
„Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus“ muutmine“ kohta.
Märkus
1. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ei
toeta muudatust, mille kohaselt edaspidi
ei ole toetuse taotlejalt nõutud, et toetuse
taotlemiseks peab tema omandatud
haridus vastama kutseseaduse § 4 lõikes
4 nimetatud kvalifikatsiooniraamistiku
kutsekvalifikatsiooni
5.
tasemele
põllumajandustootmise valdkonnas, vaid
toetuse taotlemiseks vajaliku hariduse
nõude täitmiseks oleks edaspidi piisav ka
4. kutsetasemele vastav haridus.

Kommentaar
Mittearvestatud.
Programmiperioodil
2014‒2020
on
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni
Ameti (PRIA) andmetel määruse alusel
toetust määratud kokku 461-l korral, millest
274-l toetuse saajal oli vajalik haridus või
kutsetase juba olemas ning ülejäänutel
toetuse saajatel oli vajalik see veel omandada.
Seega üle kahe kolmandiku taotlejatest olid
vajaliku põllumajandushariduse omandanud
juba enne toetuse taotlemist ehk eelnevalt kui
neil veel polnud määruses sätestatu kohaselt
tekkinud kohustust seda omandada. Nendest
andmetest tulenevalt saame järeldada, et
suuremal osal toetuse taotlejatest on juba
enne toetuse taotlemist huvi ja motivatsioon
omandada põllumajandusharidus ning asuda
sektorisse tööle.

Seisukoha põhjendusena tuuakse välja,
et haridusnõuete leevendamine ei aita
kaasa
taotluste
ning
esitatavate
äriplaanide kvaliteedi tõstmisele, mis on
juba praeguste nõuete juures tõsiseks
probleemiks ning ettevõtte juhtimise ja
majandamise
jaoks
vajalikke
kompetentse õpetatakse just 5. taseme Põhjus 5. kutsetasemele vastava hariduse
õppekavadel.
nõude alandamiseks tuleneb ka sellest, et
määruse § 2 lõike 5 kohaselt on toetuse
taotlejal võimalik põllumajandusharidus
omandada 36 kuu jooksul arvates taotluse
rahuldamise otsuse tegemisest. Seega juhul
kui
toetuse
taotleja
alustab
põllumajandushariduse omandamist alles
toetuse taotlemise ajal või hiljem, siis ei oma
tähtsust, kas taotleja omandab 4. või 5.
kutsetasemele vastava hariduse, kuna
mõlemal juhul koostab ta äriplaani ilma
põllumajandusharidust omamata. Oluline on,
et toetuse saajal oleks jätkuvalt huvi enese
täiendamise vastu ning arvestades, et
ettevõtte majandamiseks vajalikke teadmisi
on võimalik omandada ka muul viisil kui
ainult 5. kutsetasemele vastavat haridust
omandades, siis edaspidi ei peaks määrusega
neid võimalusi ka piirama.

