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Siseriiklikult tunnustatud kvaliteedikavad ‒
osalemine ning nende raames toodetud 
toodete teavitamis- ja 
müügiedendustegevused
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Maaeluministeerium
07.05.2021

Kvaliteedikavad

Euroopa Liidu kvaliteedikavad

• Kaitstud päritolunimetus (KPN)

• Kaitstud geograafiline tähis (KGT)

• Garanteeritud traditsiooniline toode (GTT)

• EL-i mahelogo kandvad tooted

Siseriiklikud kvaliteedikavad

• „Rohumaaveise liha tootmine“

• „Muhu Liha“
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Siseriiklikud kvaliteedikavad

Kava raames toodetud lõpptoote peab vastama järgmistele 

nõuetele (määrus (EL) nr 1305/2013 artikli 16 lõike 1 punkt 

b): 

• toote eritunnused

• kvaliteedikava on avatud kõigile tootjatele

• kvaliteedikava sisaldab siduvaid tootespetsifikatsioone ja 

nendele spetsifikatsioonidele vastavust kontrollib avaliku 

sektori asutus või sõltumatu inspekteerimisorgan

• kvaliteedikava on läbipaistev ja tagab toodete täieliku 

jälgitavuse

Siseriikliku kvaliteedikava tunnustamise 
taotlemine

• Kvaliteedikava rakendama hakkava tootjarühma 

moodustamine

• Kvaliteedikava eeskirja koostamine

• Tunnustamata eeskirja saatmine Euroopa Komisjoni

• Eeskirja tunnustamiseks esitamine Põllumajandus- ja 

Toiduametile

• Kvaliteedikava tunnustamine või tunnustamata jätmine

Link määrusele: https://www.riigiteataja.ee/akt/102102015010
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Siseriikliku kvaliteedikava tunnustamisest

Kvaliteedikava rakendav tootjarühm:

o tulundusühistu või mittetulundusühing, kes turustab ühiselt 

kvaliteedikavas osalevate põllumajandustootjate toodangut

o tootjarühma liikmeteks on vähemalt viis põllumajandusega 

tegelevat ettevõtjat, kes toodavad, töötlevad ja turustavad 

tootjarühma põhitoodet ühise eeskirja alusel

Toidukvaliteedikava raames toodetud lõpptoode vastab 

vähemalt ühele Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 16 lõike 1 punkti b 

alapunktis i sätestatud nõudele

Toidukvaliteedikava eeskiri

• Kavas osalemise tingimusi ja korda

• Lõpptoodete loetelu

• Nõuded kvaliteedikava raames toodetud toote 
tootmisprotsessi kohta

• Nõuded kvaliteedikavas sätestatud tingimuste järgimist 
kontrollivale  isikule ning selle isiku valimise kord

• Põhinäitajad, mille alusel saab kontrollida lõpptoote erilisi 
omadusi ja kvaliteeti ja/või kohustusliku tootmismeetodi 
nõuete järgimist
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ÜPP toetused

Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas 
osalemise toetus 

Põllumajandustootjad, kes on liitunud kas siseriikliku või Euroopa 
Liidu tunnustatud kvaliteedikavaga ning toodavad kavas 
ettenähtud tingimustel toiduaineid või põllumajandustooteid

Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja 
toote müügi edendamise toetus 

Kvaliteedikavades osalevaid tootjaid koondavad tulundusühistud, 
mittetulundusühingud ja seltsingud

Toetatavad tegevused (I)

Kvaliteedikavades osalemine

• Toetust antakse kvaliteedikavas osalemisega seotud püsikulude 
hüvitamiseks ühes tunnustatud kvaliteedikavas esmakordse 
osalemise kohta kuni 5 aastal arvates kavaga liitumisest

• Püsikuludeks on kulud, mis on kantud kvaliteedikavaga liitumise eest 
ja nimetatud kavas osalemise eest igal aastal makstavate 
osalustasudena, sh. vajaduse korral kulud kontrollidele, mida on vaja 

kava eeskirjale vastavuse tõendamiseks

• Iga tunnustatud kvaliteedikava puhul viiakse läbi enne toetuse 
andmist analüüs osalemisest tulenevate püsikulude suuruse 
määramiseks
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Toetatavad tegevused (II)
Teavitamine ja müügi edendamine

• Toetatakse tegevusi, mis viiakse ellu EL-i siseturul EL-i või 
siseriiklike kvaliteedikavade raames toodetud tootest 
teavitamiseks ja toote müügi edendamiseks

• Tegevused ei tohi olla suunatud kaubamärkide tutvustamisele 
ega ergutada tarbijat ostma toodet selle päritolu tõttu. Toote 
päritolu võib välja tuua tingimusel, et seda ei ole põhisõnumist 
enam rõhutatud

• Tegevuste elluviimist võib alustada taotluse esitamise päevale 
järgneval päeval

Taotluse esitamine ja projekti elluviimine 
(müügiedendustegevused)

• Taotlus esitatakse PRIA-le kirjalikult või elektroonselt 
koos avalduse ja toetatava tegevuse plaaniga ning 
nendes esitatud andmeid tõendatavate 
dokumentidega

• Tegevuste elluviimist ei või alustada varem ja selle 
elluviimist tõendavad dokumendid ei või olla 
väljastatud varem, kui taotluse esitamise päevale 
järgneval päeval.

• Tegevuste elluviimise periood on kuni kaks aastat
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Toetuse suurus

Kvaliteedikavades osalemine

Kvaliteediavas osalemisest tulenevaid püsikulusid toetatakse kuni 
3000 eurot ettevõtja kohta aastas

Teavitamine ja müügi edendamine

Müügiedendustegevusi toetatakse kuni 70% ulatuses tegevuse 
maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus ühe taotluse kohta on 
190 000 eurot

Taotlusvoorude kohta täpsem info PRIA veebilehel ‒

www.pria.ee/toetused

Ülevaade meetmete rakendamisest 
(2014‒2020)
Kvaliteedikavades osalemine 

–

Teavitus- ja müügiedendustegevused

Taotlusvoor Eelarve Taotluste arv

Taotletud 

toetuse 

summa (€)

Välja makstud toetuse summa (€)

I 150 000 43 36 796 7 802

II 150 000 23 16 160 3 558

Kokku 300 000 66 52 956 11 360

Taotlusvoor Eelarve Taotluste arv
Taotletud toetuse 

summa (€)
Välja makstud 

toetuse summa (€)

I 235 000 1 100 265 74 426
II 250 000 1 232 896 168 415
III 240 000 2 99 453 36 446
IV 300 000 1 172 926 0

Kokku 1 025 000 5 605 540 279 287
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Aitäh!

Janeli Tikk

janeli.tikk@agri.ee

6256299
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