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TO E T U S

17,56
miljonit eurot on 
septembri taotlusvooru 
eelarve.

Hea teada
Mõlema toetuse taotlemise ja tingi
muste kohta leiab infot PRIA kodu
lehelt aadressil www.pria.ee.
Nõuded taotleja, kavandatava in
vesteeringu ja toetuse saamise tin
gimuste kohta on kirjas maa elu
ministri vastavates määrustes.

Maapiirkonnas majandus-
tegevuse mitmekesista-
mise investeeringutoe-

tuse taotlemiseks saab e-PRIA-s 
taotlusi esitada 7.–21. septembri-
ni. Toetuse eesmärk on luua maa-
piirkonnas eeldused uute töökoh-
tade tekkeks väljaspool põlluma-
jandussektorit.

Kui seni said toetust taotleda 
mikroettevõtjatest põllumajandus-
tootjad, mittepõllumajandusliku et-
tevõtlusega tegelevad mikroette-
võtjad ja avaliku sektori põlluma-
jandusettevõtjad, siis nüüd on toe-
tust võimalik taotleda ka toetuse 
tingimustele vastavatel sihtasu-
tustest põllumajandusvaldkonna 
muuseumidel.

Mille jaoks toetust saab?
Sarnaselt eelmise vooruga toe-

tatakse ehitise ehitamist või hoo-
ne parendamist, masina, seadme 
või muu sisseseade soetamist ning 
paigaldamist, samuti rändkaup-
lusi ja nende sisseseade ostmist. 

Investeeringutoetus  
  aitab maale 
töökohti luua

ANU SISASK 
PRIA ARENGUTOETUSTE OSAKONNA 

ARENDUSSPETSIALIST

Toetatakse ka mittestatsionaarse  
masina, seadme või muu vajaliku 
sisseseade ostmist ja paigaldamist. 

Maapiirkonda teenindussek-
tori töökohtade loomiseks toeta-
takse edaspidi uute valdkondade-
na ka investeeringuid, mis viiakse  
ellu veevarustuse, kanalisatsiooni 
ja saastekäitluse, ehituse, veondu-
se ja laonduse, reklaaminduse ja 
turu-uuringute ning haldus- ja abi-
tegevuste valdkonnas. Nende tege-
vusalade puhul, kus ettevõttel peab 
olema tegevusluba konkreetsel te-
gevusalal majandustegevuse alus-
tamiseks, peab taotlejal tegevuslu-
ba olema enne taotluse esitamist.

Kui suur on toetus?
Toetuse maksimaalne suurus 

arengukava programmperioodil 
on ühe taotleja kohta kokku  
150 000 eurot. Muutunud on toe-
tuse maksimaalne suurus avaliku 
sektori põllumajandusettevõtjate-
le, mis on nüüd viis miljonit eurot 
kogu MAK-i programmperioodil 
kokku. Mittepõllumajandusliku et-
tevõtlusega tegelevale mikroette-
võtjale on toetuse määr kuni 40% 
ning põllumajandustootjale kuni 
50% toetatava tegevuse abikõlbli-
ku kulu maksumusest. 

Septembris toimuva taotlusvoo-
ru eelarve on 17,56 miljonit eu-
rot, sellest põllumajandusettevõt-
jatele on mõeldud 7,024 miljonit ja  
mittepõllumajanduslikele ettevõt-
jatele 10,536 miljonit eurot.

Toetused määratakse nõueteko-

hastele ja vähemalt minimaalsed 
hindepunktid saanud taotlustele. 
Kui selliste taotluste summa ületab 
vastava sihtgrupi eelarvet, määra-
takse toetused hindamisel saadud 
paremusjärjestuse alusel.

Nüanss taastuvenergiaga
Kui investeeringuobjekt on seo-

tud taastuvenergiast elektri toot-
misega, siis tuleb kogu toodetud 
elektrienergia kas müüa ettevõttest 
välja või kasutada ettevõttes ainult 
selliseks majandustegevuseks, mis 
ei ole seotud põllumajandustoote 
tootmisega. 

KAIE TRALLA 
PRIA ARENGUTOETUSTE OSAKONNA 

JUHTIVSPETSIALIST

Põllumajandusliku tegevuse-
ga alustava noore ettevõt-
ja toetuse taotlusi võetak-

se e-PRIAs vastu 12.–19. oktoob-
rini. Taotlusi saab eeltäita 5. ok-
toobrist. Toetust saavad taotleda 
18–40-aastased mikro- või väike-
ettevõtjad, kes alustavad esimest 
korda põllumajandusliku tegevu-
sega ning kes on läbinud ettevõt-
lusalase infopäeva. 

Seni toimunud voorudes on toe-
tust määratud 649 taotlejale kogu-
summas üle 25 miljoni euro. Va-
rem on enim toetust taotletud tera-

Noorte alustavate põllumeeste 
toetusvoor tuleb oktoobris

vilja-, kaunvilja- ja õlitaimeseem-
nete kasvatuse ning puuvilja- ja 
marjakasvatusega alustamiseks.

Oktoobri taotlusvooru planee-
ritav eelarve on 4,1 miljonit eu-
rot. Toetuse maksimaalne suu-
rus ühe taotleja kohta on nüüdsest  
60 000 eurot. 

Mis tingimustele peab vastama?
Alates sellest aastast on taotle-

jatel kohustus enne taotluse esi-
tamist läbida ettevõtlusalane in-
fopäev, mida korraldab Maaelu 
Edendamise Sihtasutus. Muutu-
nud on ka äriplaani koostamise 
nõue. Kui varem tuli koostada äri-
plaan kahe majandusaasta koh-

ta, siis nüüd tuleb see teha nelja  
majandusaasta kohta. 

Toetuse väljamaksmiseks peab 
toetuse saaja äriplaanis kavanda-
tud tegevuse ellu viima kahe aas-
ta jooksul alates toetuse määrami-
se otsusest, kuid hiljemalt 30. juu-
nil 2025. 

Väljamakse saamiseks peavad 
toetuse saajal olema täidetud kõik 
määrusega sätestatud nõuded ning 
PRIA-le esitatud sellekohane mak-
setaotlus. 

Toetuse saaja peab toetuse abil 
ostetud investeeringuobjekti siht-
otstarbeliselt kasutama vähemalt 
ühe aasta pärast PRIA poolt viima-
se toetusosa väljamaksmist.


