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Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse 
parandamise investeeringutoetus

Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise
investeeringutoetus on kehtestatud “Eesti maaelu
arengukava 2014−2020” tegevuse liigi 4.1
“Investeeringud põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse
parandamiseks” (edaspidi meede 4.1) rakendamiseks

Meetme 4.1 eesmärgid on:

• põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse
parandamine tootmise nüüdisajastamise ja ühise
majandus-tegevuse edendamise kaudu

• keskkonnahoidlike põllumajandus- ja
loomakasvatus-ehitiste rajamine ja uuendamine

• põllumajandusettevõtetele keskkonnasõbraliku
energia tarnekindluse suurendamine



Toetatavad tegevused, millele 
loomakasvataja saab meetmes 4.1 

toetust taotleda
Peamised toetavad tegevused on järgmised:

• põllumajanduslikku tootmishoone või

rajatise ehitamine või sinna juurde kuuluva

statsionaarse seadme, ostmine

➢ veise-, sea-, lamba-, kitse-, hobuse- või lindude

pidamiseks mõeldud loomakasvatusehitise ehitamise

korral arvutatakse toetuse suurus ehitusprojektis

ettenähtud loomakohtade arvu alusel

• põllumajandussaaduste tootmiseks vajalike

mobiilsete masinate ja seadmete ostmine



Peamised toetavate tegevustega 
kaasnevad tegevused (1)

Peamised toetava tegevusega kaasnevad
tegevused on järgmised:

• keskkonnamõju hindamine,
projekteerimistöö, ehitusgeoloogilise ja-
geodeetilise uurimistöö tellimine

• eratee või platsi ehitamine

• infotehnoloogia- ja infotehnoloogilise
lahenduste, tarkvara ning valveseadme
ostmine ning vajaduse korral paigaldamine



Peamised toetavate tegevustega 
kaasnevad tegevused (2)

• veevarustus-, kanalisatsiooni- või
reoveepuhastus-süsteemi ehitamine

• elektrisüsteemi või elektripaigaldise
ehitamine ning nende juurde kuuluva
seadme ostmine ja paigaldamine

• põllumajandusloomade pidamiseks
ettenähtud statsionaarse aia ostmine ja
paigaldamine

Kaasnevate tegevuste abikõlblik maksumus võib olla kuni 
30% toetavate tegevuste abikõlblikust maksumusest



Keskkonnaalast mõju avaldavate 
investeeringute eelistamise loogika

Hindamiskriteeriumite puhul sotsiaalmajanduslikke, 
keskkonna- kui ka majanduslikke tegureid:

• keskkonnaalaste eelistuste eesmärk on
soodustada keskkonnasõbralikumate
tehnoloogiate või tootmisviiside kasutamist

• tegevusvaldkondade üleselt on eelistatud
investeeringud bioenergia tootmisse,
vedelsõnnikulaoturi ostmiseks ja
sõnnikuhoidla ehitamiseks

➢ mida suurem on vedelsõnnikulaoturi või
sõnnikuhoidla osakaal koguinvesteeringus, seda
suurem on toetuse taotleja hindepunktide arv



Enam eelistatakse investeeringuid, 

mille mõju keskkonnale on suurem (1)
Toetuse taotluste hindamisel eelistakse 

investeeringud, mis tehakse:

• bioenergia tootmiseks

• sõnnikuhoidlate  ehitamiseks, mille puhul 

omakorda eelistatakse investeeringud:

➢mis tehakse nitraaditundlikule alale

➢mis tagavad tootmisüksuses peetavate 

loomade vähemalt 12 kuu sõnniku koguse 

mahutavuse

➢mis tehakse sõnnikuhoidla katmiseks, mille 

tulemusena väheneb ammoniaagi heide



Enam eelistatakse investeeringuid, 

mille mõju keskkonnale on suurem (2)

• vedelsõnnikulaoturi ostmiseks, mis

vähendab ammoniaagi emissiooni ja

lämmastiku sattumist pinna või põhjavette

• väljaspool loomade pidamiseks mõeldud

ehitist asuva söötmis- või jootmisplatsi

rajamiseks

• kuivatite puhul investeering, mis võimaldab

küttena kasutada bioloogiliselt taastuvaid

või vähem CO2 heidet tekitavaid

energiaallikaid



Meetme 4.1 keskkonna parandamiseks 

suunatud eelistuse rakendumine

Meede 4.1

Rahuldatud 

taotluste 

abikõlblik 

maksumus

(eur)

Rahuldatud 

toetuse 

summa

(eur)

Määratud 

toetuse 

osakaal 

kogu 

meetmes

(%)

Rahuldatud 

toetuse 

osakaal

(%)

Kokku 351 186 348 137 382 762 100,0% 49%

sh sõnniku

hoidlad 23 457 701 9 324 276 6,8% 67%

sh sõnniku

laoturid 3 883 801 1 550 247 1,1% 52%

sh söötmis-

ja jootmis

platsid 2 333 835 992 104 0,7% 78%



Meetmes 4.1 toetatud sõnnikuhoidlad
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Kokku on määratud toetust 9,3 mln eurot 
(investeeringute maksumus kokku 23,5 mln eurot) 

183-le sõnnikuhoidlale

Määratud toetus Investeering

Investeeringute
suurenemine
kaks korda



Toetused  sõnnikuhoidlatesse kokku   

2001. aastast alates 

Kokku on toetusi määratatud sõnnikuhoidla ehitamiseks ja 

rekonstrueerimiseks  39,8 mln euro ulatuses:

Toetus

(eur)

SAPARD 578 965

RAK 3.1 942 797

NVV 23 796 692

MAK 2007-2013 5 170 957

MAK 2014-2020 9 324 276

Kokku 39 813 687



Kokkuvõte meetme 4.1 rakendumisest

Väljamakstu
d

90 803 719
61%

Kohustustega 
kaetud

32 278 229
22%

Kasutada
25 291 879

17%

Meetme eelarve kasutamine
(€)

Meetme eelarve on 148,4  mln eurot

Toetusi (va loobutud ja tagasinõutud toetused) on määratud  123,1 mln euro ulatuses

• Toimunud on 
kuus 
taotlusvooru

• Toetus on 
määratud 
922le 
ettevõtjale

• Kokku on 
toetust 
taotletud 
summas 
282,8 mln 
eurot 
investeeringut
e tegemiseks 
722,1 mln 
euro ulatuses



Meetme 4.1 seitsmes taotlusvoor  
toimub  2020. aasta novembris

• Taotlusvooru eelarve  2020. aastal on 23 
121 334 eurot:

➢ teravilja, õliseemnete ja valgurikaste 
taimede kasvatamine – 5 625 000 eurot

➢ piimatootmine – 7 871 334 eurot

➢ loomakasvatus (v.a piimatootmine ja 
mesindus) – 5 625 000 eurot

➢ muu põllumajandustootmine – 4 000 000 
eurot



Muudatused toetusmääruses (1)

Peamised muudatused toetusmääruses on
järgmised:

• Omatoodetud lehmapiima, teravilja või
õliseemnete turustamisest saadud müügitulu
peab tunnustamata tootjarühmal või tema
liikmetel kokku ületama taotluse esitamisele
vahetult eelnenud majandusaastal 350 000 eurot

➢ tunnustamata tootjarühma iga sõltumatu liikme
müügitulu peab ületama 14 000 eurot

• köögivilja- või kartulikasvatuses tõsteti toetuse
määra niisutusinvesteeringute puhul kuni 70%ni
abikõlbliku kulu maksumusest



Muudatused toetusmääruses (2)
• pikendatakse meetme 4.1 IV ja VI taotlusvooru 

toetuse saajate investeeringu tegemise aega:

Taotlusvoor

Investeeringu 

tegemise tähtaeg

Investeeringu 

tegemise tähtaeg 

muudatuse 

järgselt

IV taotlusvoor

(ajavahemikul 

6.03‒13. 03.2017. a)

2020. a juuni, juuli 2021. a juuni, juuli

VI taotlusvoor

(2018. aasta 

taotlusvoor)

2021.a märts-mai 2022.a märts-mai

VI taotlusvooru 

ehitustegevusega 

seotud 

investeeringud 

2020.a märts-mai 2021.a märts-mai



Muudatused toetusmääruses (3)

• toetuse saajale, kes ostis
investeeringuobjekti liisingulepingu alusel ja
sõlmis liisingulepingu enne 2020. aasta
12. märtsi, pikeneb tegevuse elluviimise
maksepuhkuse perioodi võrra, kuid mitte
rohkem kui 2023. aasta 30. juunini

• toetuse saajale, kes ostis
investeeringuobjekti liisingulepingu alusel,
lõpeb investeeringuobjekti sihipärase
kasutamiseperiood peale toetava tegevuse
elluviimist, s.o peale viimase liisingumakse
tasumist



Muudatused toetusmääruse 
hindamiskriteeriumites (1)

Peamised muudatused toetusmääruse
hindamiskriteeriumites on järgmised:

• täiendavaid hindepunkte antakse
elektri-generaatori ostmiseks, kui
kavandatava koguinvesteeringu
maksumus moodustab üle 5,0%

➢elektrigeneraatori ostmise kulude hulka arvatakse
ka elektrisüsteemi ehitamise ja elektrivõrguga
liitumise kulud



Muudatused toetusmääruse 
hindamiskriteeriumites (2)

• täiendavaid hindepunkte antakse
bioohutusnõuete täitmiseks
investeeringule, mis moodustab vähemalt
5,00% loomapidamishoone ehitamise või
sinna juurde kuuluva statsionaarse seadme
või loomade pidamiseks mõeldud paigaldise
maksumusest

➢ eeldusel, et loomapidamishoone ehitamise või
sinna juurde kuuluva statsionaarse seadme või
loomade pidamiseks mõeldud paigaldise
maksumus moodustab vähemalt 50,00%
koguinvesteeringu maksumusest



Muudatused toetusmääruse 
hindamiskriteeriumites (3)

• täiendavaid hindepunkte saavad  
põllumajandustootjad:

➢ kellel on MAK 2014‒2020 meetme 6.1 „Noorte 
põllumajandustootjate tegevuse alustamine” 
raames tehtud toetuse maksmise otsus

➢ kes on noor ettevõtja , kellel on 
põllumajandusalane haridus



Muudatused toetusmääruse 
hindamiskriteeriumites (4)

• lisahindepunkte antakse investeeringule,
milles kavandatakse düüsidega
vedelsõnniku lohislaoturi ostmist

• laudas oleva sõnniku mahutamiseks
ettenähtud reservuaari maht loetakse
taotleja tootmisüksuses kavandatava
sõnnikuhoidla 12 kuu sõnniku mahutavuse
hulka



Muudatused toetusmääruse 
hindamiskriteeriumites (5)

• hindepunkte tõstetakse hindamiskriteeriumi
“Taotleja, kes tõenäoliselt vajab
investeeringu tegemiseks toetust enamˮ
kõige väiksema müügituluga
põllumajandustootjatel kõigis
tegevusvaldkondades



Muudatused toetusmääruse 
hindamiskriteeriumites (6)

• hindepunkte vähendatakse tunnustamata
tootjarühmadele

• hindepunktide arvu vähendatakse
investeeringutele, mis võtavad kohutuse katta
sõnnikuhoidla katusega (mille tulemusena
väheneb ammoniaagi heide) ning tagatakse
tootmisüksuses peetavate loomade vähemalt
12 kuu sõnniku koguse mahutavus

• lisahindepunkte ei saa laguuntüüpi
sõnnikuhoidla ehitamise eest



Muudatused toetusmääruse 
hindamiskriteeriumites (7)

• kehtestati uus hindamiskriteerium: 

➢ taotlusega kavandatava koguinvesteeringu
maksumusest üle 50,00% moodustab
kuivatisse tehtud investeering, mis
võimaldab küttena kasutada bioloogiliselt
taastuvaid või vähem CO2-heidet
tekitavaid energiaallikaid



Aitäh!

Harry Pässa, harry.passa@agri.ee
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