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Ühtne pindalatoetus
Peamised toetuse vähendamise põhjused:
 Taotletud ja kindlakstehtud pindade erinevus – 1668
taotlejal (6300 ha-d). Neist pooltel juhtudel järgnes ka
täiendav toetuse vähendamine (-558 000 eurot)
puudus õigus maad kasutada või ei olnud maa taotleja kasutuses –
234 taotlejal
maad tähtajaks hooldamata – 220 taotlejal

 Aktiivse tootja nõue – 9 (- 26 000 eurot)

 Kunstlikult tekitatud tingimused – 10 ( - 9000 eurot)
 Finantsdistsipliini vähendus – 5661(-1 289 563,87
eurot kõigist otsetoetustest)

Nn rohestamine (ROH)
Mitmekesistamie (MK)
•

Taotlejate arv, kellele kehtis 2 kultuuri nõue - 464

•

Taotlejate arv, kellele kehtis 3 kultuuri nõue – 1008

Peamised toetuse vähendamise põhjused:
 MK peamise kultuuri nõude rikkumine – 59
 MK 2 peamise kultuuri nõude rikkumine – 215 (- 99
900 eurot)

ROH ökoalade nõue
• Taotlejad, kellele kehtis ökoalade nõue – 1727
 Ökoalade nõude rikkumine -329 taotlejal ( - 426 000
eurot)
 Taotlejad, kelle ökoalade % oli pärast kontrolle 0 – kas
administratiivse või kohapealse kontrolli tulemusena –
177
•

Söödiks ja kesaks märgitakse püsirohumaad.

Toetust ei määratud ROH nõuete rikkumise eest - 10

ROH - Püsirohumaade säilitamine ja
toetuse vähendamine
• Tundlik püsirohumaa (TPR) – 42
taotlejat, 370 ha. Pole üles harituid.
• Rohumaa vanuse arvutamise põhimõtted
olulised ja neid tuleb järgida!

• 2016 aasta on viimane, mille jooksul ei
järgne ROH nõuete rikkumisele
täiendavaid vähendusi.

Noorte põllumajandustootjate (NPT)
ja puu ja köögivilja otsetoetus (PKV)
NPT
• Üle 50% osanikest/taotlejatest ei ole alustanud
põllumajandustegevusega esmakordselt – 205 taotlejat

• Toetust ei anta alaealistele ja seda ka juhul kui neil on
seaduslik esindaja, sest taotleja peab ise omama kontrolli
üksuse üle.
PKV
• Jälgige, et tegu oleks toetusõigusliku kultuuriga
• Toetust saab taotleda ka põldudele, millel on MAK kohustus,
va põllud, mis on märgitud LHT ravimtaimede põldudeks

• Puuvilja aedades kehtivad ÜPT reavahede hooldamise
nõuded ja kui seda tähtaegselt ei tehta, siis ei ole need
pinnad toetusõiguslikud.

Väiketootja kavaga (VPT) liitunute
toetus
• 2015 liitus 2032 taotlejat
• Loobuda saab alates 2016 aastal loomatoetuste ja
pindalatoetuste taotlusel vastava märke tegemisega,
mida ei saa enam tagasi võtta ka taotluse
annulleerimisega.
• Loobumine emmal-kummal taotlusel tähendab
tavatingimustes taotlemist nii looma kui pindalapõhiste
otsetoetuste osas.
• VPT kavas osalemine ei ole päritav ega üleantav.

MAHE
MAHE 2014+
• 87 taotlejat rikkus viljavahelduse nõudeid (teravilja kasvatatud
kauem kui kolmel järjestikusel aastal , sama liiki põllukultuure ja
ristõielisi varem kui neljandal aastal

• 62 taotlejat ei kasvatanud kogu põllumajandusliku majapidamise
toetusõiguslikul maal vähemalt 15% liblikõielisi kultuure.
• 58 taotlejalt, kes asendasid oma 2009+ kohustuse 2014+
kohustusega, küsiti toetust tagasi kohustuse vähenemise tõttu üle
lubatud piiri;
• Kuni kolme aastane rohumaa – makstakse taotlejale kõrgemas
määras, et neljandal aastal oleks sellel mõni muu kultuur kui
heintaim. Kui neljandal aastal on ikkagi heintaimed, siis nõutakse
enammakstud toetus tagasi. Nõude täitmist kontrollitakse ka juhul
kui taotleja kohustus lõpeb enne nõue täitmise tähtaega.

KSM
• Põllul on teravilja kasvatatud kauem kui kolmel
järjestikusel aastal – 220 taotlejat
• Põllul on kasvatatud sama liiki põllukultuuri või
köögivilja kauem kui kahel järjestikusel aastal – 103
taotlejat
• Põllul on kasvatatud ristõieliste sugukonda kuuluvaid
põllumajanduskultuure uuesti enne kolme aasta
möödumist – 120 taotlejat
• 4 aastane lühiajaline rohumaa – kui korra
kohustusaastal ei kasva põllul muu kultuur kui
heintaimed, siis pole põld olnud toetusõiguslik ka
eelnevatel aastatel

Loomade heaolu toetus
• Koolituse valitav lisanõue –koolituse läbimine on
vabatahtlik 2015. aastal taotles lisamakset 233
taotlejat, kuid seda määrati vaid ühele taotlejale.
Põhjuseks on kindlasti see, et kõnealuseid koolitusi ei
olnud kuskilt saada ja taotlejad arvasid et tegu on
kohustusliku nõudega nagu teistel MAK toetustel.

• LHT ravimtaimede kasvatamine lammastele ja
kitsedele – taotlusele tuleb kindlasti märkida, milliste
põldude osas nõuet täidetakse ja kui kasvatatakse
kultuure segus, siis täpsustatud kultuuri väljale
märkida, millist kultuuri täpsemalt.
• Taotlusaastal tuleb veiseid, lambaid või kitsi pidada
siseruumiga hoones või rajatises vähemalt

Kokkuvõtteks

• Viige ennast nõuetega kurssi ja kui tekib
küsimusi maa ajaloo osas, siis küsige PRIA-st
üle.
• Järgige tähtaegu! - Pärast vastuvõtuperioodi,
s.o pärast 17. juunit esitatud taotlusi
menetlusse ei võeta. Taotluses esinevate
puuduste kõrvaldamiseks saab taotlusel
muudatusi teha kuni 17. juunini või kuni PRIA
saadetud järelepärimises või e-PRIAs antud
teates toodud tähtajani.

• Kasutage taotlemiseks e-PRIA-t, palju
vormistuse ja sisupõhiseid kontrolle, mis

Edukat taotlemist!
Tanel.Trell@pria.ee

