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Metsameede

ehk

metsaala arengu ja metsade elujõulisuse 
parandamise investeeringutoetus



Toetuse andmise alus

Eesti maaelu arengukava aastateks 2014 –
2020

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika 
rakendamise seadus

Maaeluministri 11. mai 2015 määrus nr 59 
„Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse 
parandamise investeeringutoetus“ 

https://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/eesti-maaelu-arengukava-mak-2014-2020
https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017063?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/129032018038?leiaKehtiv


Kust raha tuleb?

Taotlused võtab vastu, vaatab üle, teeb 
kohapealse kontrolli ning vormistab otsuse 

Erametsakeskus.

Hüvitise maksab välja PRIA. 85% rahast 
tuleb Euroopa Liidu, 15% Eesti riigi eelarvest.



Taotleja

Toetust võib taotleda:

metsaühistu

erametsaomanik

Erametsaomanik võib olla:

mikroettevõtja (sh FIE)

füüsiline isik



Mikroettevõtja

Mikroettevõtja annab tööd vähem kui 
10 inimesele ja aastakäive ja/või 

aastabilansi kogumaht ei ületa 2 miljonit 
eurot.  

Majandusaasta aruanne peab olema 
taotluse esitamise hetkest äriregistris 
kättesaadav.



Nõuded taotlejale

Taotlejal ei tohi olla maksuvõlga.

Taotleja ei tohi olla raskustes olev 
ettevõtja komisjoni määruse (EL) nr 
702/2014 artikli 2 lõike 14 ja artikli 1 lõike 6 
tähenduses, välja arvatud sama lõike punkti 
b alapunktis iii sätestatud juhul.



Metsameetme kolm alameedet

I Kahjustuste kõrvaldamine, kahjustatud 
metsa taastamine – 2018 ei saa taotleda, raha 
otsas

II Metsamajandamise võtete 
rakendamine – 2018 saab taotleda

III Taimehaiguste ja –kahjustuste ennetamine, 
metsatulekahju ennetamine – 2018 ei saa 
taotleda, raha otsas



II Metsamajandamisvõtete rakendamine

• hooldusraie kuni 30-aastases puistus 
(toetuse suurus 159 €/ha, enne oli 153 €/ha)

• laasimine
(toetuse suurus 102 €/ha, enne oli 100 €/ha)

• ulukikahjustuste ennetamine
- Repellendi soetamine ja kasutamine

(toetuse suurus 70 €/ha, enne oli 61 €/ha)

- Tüvekaitsmete ja ladvakaitsmete soetamine ja kasutamine 
(toetuse määr 50%)

• metsamajandamise seadmete ja 
tarvikute soetamine (toetuse määr 30%)



II Metsamajandamisvõtete 
rakendamine

Metsamaa peab olema inventeeritud.

Hooldusraieks peab puistu jooksev vanus olema 

kuni 30 aastat.

Hooldusraieks peab taotlema toetust vähemalt 1 
ha. Võib taotleda kuni 60 ha metsaomaniku kohta.

Harvendusraie kohta peab olema tööde tegemise 

ajal metsateatis.



II Metsamajandamisvõtete 
rakendamine

Laasida võib kuuse, männi, tamme, kase, 
lehise ja sanglepa puistut, mille keskmine 
rinnasdiameeter on kuni 15 sentimeetrit.

Repellendi kasutamisest peab 
Erametsakeskust kirjalikult teavitama.

Ladvakaitsmete, tüvekaitsmete, metsamajandamise 
seadmete ja tarvikute soetamiseks peab olema 
hinnapakkumus.



Seadmete ja tarvikute ostmiseks võib taotleda toetust 

ainult metsaühistu.

Toetusega võib osta seadmeid: mootorsaag, 
kõrglaasimissaag, võsasaag, -lõikur, 
metsapuutaimede istutusvahend, metsamaapinna 
ettevalmistamise seade.

Toetust peab taotlema vähemalt kolme seadme 
või tarviku ostmiseks.

II Metsamajandamisvõtete 
rakendamine



Rail Baltic

Toetust ei saa taotleda tegevuse elluviimiseks, 
Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud 
maakonnaplaneeringu kohaselt Rail Balticu 
raudtee trassi koridori asukohaks määratud 
metsamaal.



Toetuse taotlemine

Taotluse saab esitada 

28. maist kuni 8. juunini 2018 

Eelarve on 1,5 miljonit eurot.

Metsaühistud aitavad taotlusi täita –
info erametsaportaalis 

http://www.eramets.ee/toetused

http://www.eramets.ee/toetused/metsameede/


Toetuse taotlemine

Taotluse saab esitada ainult

e-PRIA portaalis 
http://www.pria.ee/et/ePRIA. 

Vaja on arvutit, internetti, ID-kaarti ja paroole 
või mobiil-IDd. 

ID-kaardi sertifikaadid peavad kehtima.

Taotluse saab esitada vanas e-PRIAs.

http://www.pria.ee/et/ePRIA


Uus ja vana e-PRIA

Sisse saab logida ja kliendiks saab 
registreerida uues e-PRIAs.

Taotluse saab esitada vanas e-
PRIAs.

Volitused uues ja vanas e-PRIAs. 
Taotluse esitamiseks peab olema tehtud 
volitus vana e-PRIA kasutamiseks.



Toetuse taotlemine

Metsaühistu esitab lisaks taotlusele: 

• ärakiri üldkoosoleku otsusest, kui põhikirjast 
ei nähtu õigust taotleda toetust ühistu 
liikmete nimel 

• liikmete nimekiri 

Kinnituskirja pole enam vaja esitada!

Digitaalselt allkirjastatud dokumendid saab 
lisada e-PRIA taotlusele, paberil allkirjastatud 
dokumendid saab saata posti teel.



Toetuse taotlemine

Vajadusel tuleb esitada:

• hinnapakkumus (tüvekaitsmed, 
ladvakaitsmed, metsaseadmed ja –tarvikud)

• hinnavõrdlustabel (kui km-ta maksumus üle 
5000 euro) 

Kui ühte sorti seadmete (nt võsasaed) 
käibemaksuta maksumus on üle 5000 euro, 
peab olema kolm hinnapakkumust.



Taotluste hindamine

Kui raha kõigile ei jätku, hindab EMK 
metsamajandamisvõtete rakendamise 
taotlusi tegevuste gruppide kaupa:

1) hooldusraie;

2) ulukikahjustuste ennetamine;

3) kasvavate puude laasimine;

4) seadmete ja tarvikute soetamine.



Taotluste hindamine

Võrdsete punktide korral eelistatakse 
metsaühistut.

Kui mitu metsaühistut saavad võrdse arvu punkte, 
eelistatakse suurema liikmete arvuga ühistut.

Kui liikmete arv on ka võrdne, eelistatakse ühistut, 
kelle taotletav toetuse summa hinnatavas tegevuste 
grupis on väiksem.

Mikroettevõtja ja eraisiku konkurentsis eelistatakse 
eraisikut ja edasi taotlejat, kelle taotletava toetuse 
summa hinnatavas tegevuste grupis on väiksem.



Toetuse otsus

EMK teeb toetuse otsuse 100 tööpäeva 
jooksul pärast taotluste vastuvõtmise tähtaja 
viimast päeva – hiljemalt 29. oktoobriks 2018

Otsusest teavitame e-tähtkirjaga või tähtkirjaga.



Toetuse maksmine

Töödega võib alustada pärast taotluse 
esitamist.

Erametsaomanik võib esitada tehtud tööde 
dokumendid kuni kahes osas ühe aasta 
jooksul pärast toetuse otsuse tegemist.

Metsaühistu võib esitada tehtud tööde 
dokumendid kuni neljas osas 18 kuu 
jooksul pärast toetuse otsuse tegemist.



Toetuse maksmine

PRIA maksab toetuse välja kolme kuu 
jooksul alates nõuetekohaste dokumentide 
esitamisest. 

Vastavalt tulumaksuseadusele peetakse füüsiliste 
isikute toetuse summast kinni tulumaks.



Investeeringuobjekti tähistamine -
kleebis

Toetusega ostetud seade või 
tarvik, rajatud objekt, 
paigaldatud infosilt peab 
olema tähistatud maaelu 
arengukava logo ja 
Euroopa Liidu 
embleemiga.

Tuleb säilitada viis aastat 
maksmisest.



Investeeringuobjekti tähistamine -
veebileht

Kui on olemas metsandusega seotud veebileht, 
tuleb sinna panna:

1) MAK logo ja EL embleem;

2) tegevuse lühikirjeldus 

Hõlmab vähemalt 25% lehest.

Soovitame panna esilehele või toetustega seotud 
lehele.



Investeeringuobjekti tähistamine 
– veebileht (näide)

TEGEVUSE AJAL TEAVITAMINE: 

METSAÜHISTU XX on taotlenud Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavat maaelu arengu toetust, 
millega parandatakse tema liikmetele kuuluvate metsade 
majanduslikku väärtust ja tõstetakse metsade elujõulisust 
(2016.a. taotlusvoor) ja….. ha. 

PEALE TEGEVUSE LÕPETAMIST:

METSAÜHISTU XX on saanud EAFRD-ist antavat maaelu arengu 
toetust 2016.a. kokku summas …………EUR, millega 
parandatakse tema liikmetele kuuluvat metsaala arengut ja 
metsade elujõulisust. Toetusega on taastatud kahjustatud 
metsa…. ha/tk; metsamajandamisvõtteid on rakendatud…
ha/tk; ennetatud metsapuude taimehaiguste ja -kahjustuste
teket ning metsatulekahjusid … ha/tk. 



Investeeringuobjekti 
tähistamine - plakat/tahvel

Avalikkusele hõlpsasti nähtavasse kohta 
pannakse tahvel või plakat, kui toetus on üle  
50 000 euro.

Sellel on teave projekti kohta, tõstes esile liidu 
rahalist toetust, MAK logo ja EL embleem.

Soovitame plakati/tahvli paigaldada ühistu 
kontori välisuksele või kui kontor asub 
büroohoones, milles asub erinevaid firmasid, 
vahetult ühistu uksele. 



Investeeringuobjekti 
tähistamine - lisainfo

1) Komisjoni rakendusmäärus nr 808/2014,  III LISA 
(muudetud määrusega nr 2016/669 ja 2016/1977)

2)  maaeluministri 22.12.2015 määrus nr 26  
„Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest 
teavitamise, toetatud objektide tähistamise ning 
Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi 
(EAFRD) osalusele viitamise täpsem kord perioodil 
2014–2020“ UUS MÄÄRUS IKKA KOOSTAMISEL

3) Selgitused PRIA kodulehel 
http://www.pria.ee/et/oluline-
info/vaade/tahistamine/objektide_tahistamine/

http://www.pria.ee/et/oluline-info/vaade/tahistamine/objektide_tahistamine/


2015 vooru hooldusraie (ha)

* Seisuga 9.05.2017

82%

18%

Tehtud

Tegemata



2016 vooru hooldusraie (ha)

80%

20%

Tehtud

Tegemata

* Seisuga 2.05.2018



2015 vooru hooldusraie (ha) 
metsaühistutes

* Seisuga 9.05.2017

86%

14%

Tehtud

Tegemata



2016 vooru hooldusraie (ha) 
metsaühistutes

87%

13%

Tehtud

Tegemata

* Seisuga 2.05.2018



2015 ja 2016 hooldusraie (ha)

* Seisuga 2.05.2018
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2015 ja 2016 vooru hooldusraie

* Seisuga 2.05.2018
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2015 vooru kasutatud summa

79%

21%

Kasutatud
summa

Kasutamata
summa

* Seisuga 9.05.2017



2016 vooru kasutatud summa

78%

22%

Kasutatud
summa

Kasutamata
summa

* Seisuga 2.05.2018



Aitäh kuulamast!

triin.suur@eramets.ee

5683 4842

UUS AADRESS: Tallinna mnt 22, 79512 
Rapla

mailto:triin.suur@eramets.ee

