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Investeeringumeetmete tingimused 

 Erinevatel meetmetel on erinevad 
tingimused toetuse taotlemisel 

 Tegutsemise aeg 
 Põllumajandusliku omatoodangu müügitulu 
 Müügitulu suurus ja osakaal 
 Abikõlbulikud tegevused ja elluviimine 
 Toetatavad tegevused  
 Meetmete sisulised erinevused sihtgrupi ja 

investeeringute osas 
      



 
2023 toetused 

  Investeeringutoetuste taotlusvoorud, mis 
rakendatakse 2014-2020 Eesti Maaelu 
arengukava raames. Taotlusvoor toimub 2023 
aastal eelmise programmperioodi rahalistest 
vahenditest 

 Toetusmeetmed valdavalt varasematel välja 
töötatud põhimõtetel, võib esineda muutusi 
toetatavate investeeringuobjektide ja 
hindamiskriteeriumite osas 

 



2023 toetused MAK 2014-2020 
raames 

 Meede 4.1 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse 
parandamise investeeringutoetus (veebruar,märts) 

 Meede 4.2 Investeeringud põllumajandustoodete 
töötlemiseks ja turustamiseks (jälgi PRIA ajakava) 

 Meede 6.1 Noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamine (jälgi PRIA ajakava) 

 Meede 6.3 Väikeste põllumajandusettevõtete 
arendamine (jälgi PRIA ajakava) 

 LEADER programm vastavalt tegevusgrupile maainfo.ee 

 Ajakava täpsustumisel, jälgida PRIA toetuste ajakava! 

 



Investeeringutähtaegade pikendamine 
 Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate 

põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise 
investeeringutoetus 

 Mikro ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise 
ning turustamise investeeringutoetus 

 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise 
investeeringutoetus 

 Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus 

 Osadel juhtudel pikendatakse toetatavate tegevuste elluviimise 
tähtaega; noore puhul sätestatakse töökogemuse ja hariduse 
omandamise kuupäev 

 https://www.pria.ee/infokeskus/investeeringute-teostamise-
tahtajad 
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Meede 4.1 rakendamine 
 Meetme 4.1 „Põllumajandusettevõtja 

tulemuslikkuse parandamise 
investeeringutoetus“ eelarve on kokku 183 031 
747 eurot 

 Kokku on toimunud kaheksa taotlusvooru, kus on 
toetust kokku määratud summas 153 971 617 
eurot . Määratud toetusest on välja makstud 
kokku 114 969 115 eurot , 39 miljonit eurot 
broneeritud 

 30 miljonit vaba raha, planeeritud uus voor juba 
veebruar märtsi algus 2023 

 



Meede 4.1 muudatused 
 Toetatavad tegevused toetuse taotlemisel ei eristata 

enam põhitegevusi ja kaasnevaid tegevusi ehk üks 
toetatavate tegevuste nimekiri 

 Seadmete ostmise toetamine toetatakse seadmete 
ostmist olenemata sellest, kas on tegemist 
statsionaarse seadmega või mitte  

 Karjaaiad jätkatakse nende toetamist. Vaadatakse üle 
maa omandiõigus, et ka rendimaale saaks taotleda 
toetust 

 Omafinantseeringu tõendamise kohustus toetuse 
saaja peab tõendama 4 kuu jooksul pärast taotluse 
rahuldamise otsuse saamist, kuid mitte hiljem kui 6 kuu 
jooksul omafinantseeringu olemasolu 



Meede 4.1 muudatused hindamine 
 Taotleja, kes tõenäoliselt vajab investeeringu 

tegemiseks toetust enam ei piirata maksimaalset 
müügitulu vahemikku 

 Suurema omafinantseeringuga investeeringud 
korrigeeritakse vahemikke, et ka noored 
põllumajandustootjad hindepunkte saaksid (55% 70%) 

 Taotleja teeb investeeringu elektrigeneraatori 
ostmiseks edaspidi saab hindepunkte ka siis, kui 
generaator ei ole statsionaarne 

 Täpsustatakse „Keskkonnaeesmärkide täitmisesse 
panustamise hindamiskriteeriumid“ alakriteeriumite 
sõnastust –näiteks lisas 6 taimekaitsevahendi 
kasutamise kogust reguleeriva seadme ostmine 
 



Sekkumised (uus periood) 2023-2027 

 Teadmussiirde- ja innovatsioonisüsteemi (AKIS) 
arendamise toetus 

 Toidutööstuste materiaalsed ja immateriaalsed 
tootlikud investeeringud (finantsinstrument) 

 Põllumajandustootjate tootlikud materiaalsed ja 
immateriaalsed investeeringud 
(finantsinstrument) 

 Ühistulised investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse (finantsinstrument) 

 



Sekkumised (uus periood) 2023-2027 

 Liidu ja riiklike kvaliteedikavade rakendamise 
toetamine 

 Tunnustatud tootjaorganisatsioonide arendamise 
toetamine 

 Investeeringud ettevõtete konkurentsivõime tõstmiseks 

 LEADER – kogukonna juhitud kohalik areng 

 Investeeringud metsa kliimamuutustega kohanemiseks 
(tootlikud investeeringud) 

 Investeeringud metsa kliimamuutustega kohanemiseks 
(mittetootlikud investeeringud) 

 Investeeringud bioressursside väärindamisse 

 

 



Sekkumised (uus periood) 2023-2027 
investeeringud 

 Põllumajandustootjate materiaalsed ja 
immateriaalsed investeeringud 50,6 mln € + 20 
mln € finantsinstrument 

 Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine 22 
mln € 

 Ühistulised investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse 20 mln € + 15 mln 
€ finantsinstrument 

 Toiduainetööstuste materiaalsed ja 
immateriaalsed investeeringud 45 mln € + 10 mln 
€ finantsinstrument 



Põllumajandustootjate materiaalsed ja 
immateriaalsed investeeringud – roheinvesteeringud  

 Meede avaneb 2024 

 Meetme sihtrühm põllumajandustootjad ja 
tulundusühistud 

 Toetatavad tegevused: ehitamine, seadmete 
soetamine viie eesmärgi vahel 

 Toetuse määr ja suurus: üldine 50%, 
loomakasvatushoone ehitamine 60%, noored 
70%, maksimaalne summa programmperiood 
500 000 €, minimaalne toetusemäär 15% 



Põllumajandustootjate materiaalsed ja 
immateriaalsed investeeringud – 
roheinvesteeringud  
  Avaneb 2024, näidsloetelu 

 Kliimamuutuste leevendamine ja nendega 
kohanemine 

 Taastuvenergialahendused, 

 Investeeringud energia kokkuhoiuks 

 Täppisväetamise sensorsüsteemide soetamine, 

 Keskkonnasäästlike jahutusseadmete soetamine, 

 Loomakasvatushoonetele kliimaseadmete soetamine 



Põllumajandustootjate materiaalsed ja 
immateriaalsed investeeringud – 
roheinvesteeringud  
Vee – ja õhukvaliteedi parandamine, muldade 
kaitse näidisloetelu: 
 Sõnniku – ja silohoidlate ehitamine, 

sõnnikuhoidlate katmine ning sügavallapanuga 
lautade lekkekindla aluspinna rajamine 

 Investeeringud sõnniku sisesuslaotuse 
seadmetesse 

 Väljas peetavatele kariloomadele alaliste söötmis 
– ja jootmiskohtade väljaehitamine välialadel 

 Investeeringud vee kokkuhoiuks ja taaskasutuseks 
katmikalal 



Väikeste põllumajandusettevõtete 
arendamine 

 Sihtrühm: 1) kelle põllumajandusliku 
standardkogutoodangu väärtus oli taotluse 
esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal 
4000-50000 eurot 2) kes on vanemad kui 40-
aastased ja kes alustavad esmakordselt 
põllumajandusliku tegevusega kavandades 
taotluse esitamisele järgneva teise 
majandusaasta standardkogutoodangu 
väärtuseks 4000-50000 eurot 



Väikeste põllumajandusettevõtete 
arendamine 

 Toetatavad tegevused: tootmiseks vajaliku 
ehhitiste ehitamine ja seadmete ostmine sh 
kasutatud seadmete ostmine, mis ei ole 
vanemad, kui 5 aastat 

 Toetuse määr ja suurus: 85%, minimaalne 
toetuse määr 15%, maksimaalne suurus 
programmperioodi jooksul 100 000 eurot 

 Avaneb 2024 uutel tingimustel 



Põllumajandusliku tegevusega alustava 
noore ettevõtja soodustamine 

 Sihtrühm: äriseadustiku tähenduses ettevõtjad, kes on 
FIE või äriühing ja taotluse esitamise aastal kuni 40 
(k.a) aastane, juhib põllumajanduslikku majapidamist 
ning omab asjakohast koolitust või nõutavaid oskusi 

 Toetatavad tegevused: põllumajandustoodete 
tootmisega alustamise või tootmise arendustegevused, 
sh kasutatud seadme ostmine, mis ei ole vanem kui 5 
aastat 

 Äriplaan ja finantsprognoos vajalik esitada taotlemisel 
ja ettevõtluse alase infopäeva läbimine nõutud 

 Toetuse suurus: programmperioodil taotleja kohta 60 
000€ 



Aitäh! 

Triin Luksepp 
triin@aakri.ee 

Telefon 53 037 453 


