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Eesti maaelu arengukava meetmed 2014–2020

• Põllumajanduskindlustustoetus – 2 mln €Riskijuhtimine

• Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus – 188 
mln €

• Põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus – 88 mln € 

• Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud 
põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetus – 2 mln  

• Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine – 36 mln €

• Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetamine – 30 mln €

Inves-
teeringud

• Tootjarühma loomise ja arendamise toetus – 6,2 mln €

• Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu 
turustamisvõimaluste arendamise toetus – 7 mln €

• Liidu ja riiklike kvaliteedikavade rakendamise toetamine – 1 mln €

Koostöö



Investeeringutoetused 2014—2022



Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine

Sihtrühm: põllumajandusettevõtja, kes on tegutsenud vähemalt kaks
majandusaastat ning kelle taotluse esitamisele vahetult eelneva
majandusaasta standardkogutoodangu väärtus on 4000 kuni 50 000 eurot

Toetatavad tegevused on materiaalse ja immateriaalse vara ostmine, mis on
vajalikud põllumajandustootmise arendamiseks

Peamised nõuded:

• 50% äriplaanis kavandatavate tegevuste maksumusest tuleb kasutada
materiaalse vara ostmiseks

• äriplaan, mis on koostatud jooksva majandusaasta ja sellele järgneva kahe
majandusaasta kohta

Toetuse suurus: 
• maksimaalne suurus on 15 000 eurot programmperioodi jooksul



Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse 
rakendumine

• Kokku on toimunud kaheksa taotlusvooru ja üheksas taotlusvoor 
toimub ajavahemikus 13.04–21.04.2022

• Meetme eelarve kokku on 36 mln eurot, millest kokku on toetust 
määratud 1 854 põllumajandustootjale summas 27 586 340 eurot

• Kokku on kavandatud teha investeeringuid summas 41 288 607 eurot

• Kokku on toetuse väljamakseid tehtud summas 26 438 476 eurot

• Järgmine taotlusvoor 2023. aastal



Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise 
investeeringutoetus
Sihtrühm: ettevõtja, kes on tegutsenud vähemalt kaks majandusaastat ja
kelle omatoodetud põllumajandustoodete ja nende töötlemisel saadud
toodete müügitulu on taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaastal
olnud suurem kui 14 000 eurot ja vahetult eelnenud teisel majandusaastal
suurem kui 1200 eurot

Toetatavad tegevused on ehitiste ehitamine ja seadmete ostmine,
viljapuuaedade ja marjaistandike rajamiseks ning laiendamiseks vajaliku
paljundusmaterjali ostmiseks või istutamiseks, investeeringud
niisutussüsteemi

Toetuse suurus ja määr: 
• määr 40% abikõlblikest kuludest ja niisutussüsteemi tehtava investeeringu 

puhul 70% abikõlblikest kuludest
• maksimaalne suurus on 500 000 eurot programmperioodi jooksul



Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise 
investeeringutoetuse rakendumine
• Kokku on toimunud kaheksa taotlusvooru

• Meetme eelarve kokku on  188 373 827 eurot, millest kokku on 
toetust määratud 1 046 põllumajandustootjale

• Toetust on kokku määratud summas 141 176 008 eurot, millest on 
makstud välja 93 013 143 eurot

• Kokku on kavandatud teha investeeringuid summas 385 176 485 
eurot

• Piimatootmise valdkonnas on toetust määratud 206 tootjale summas 
43 662 045 eurot ja millest on makstud välja 29 483 403 eurot

• Järgmine taotlusvoor 2023. aastal



Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete 
töötlemise ning turustamise investeeringutoetus
Sihtrühm: mikro- või väikeettevõtja, kelle põhitegevusalaks on toiduainete
tootmine (EMTAK C10 ) või joogitootmine (EMTAK C11) või mikroettevõtja,
kes on põllumajandusliku majandustegevusega tegelenud vähemalt taotluse
esitamise aastale vahetult eelnenud kaks majandusaastat ning nende
omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete
müügitulu on mõlemal majandusaastal ületanud 14 000 eurot

Toetatavad tegevused: põllumajandustoodete töötlemiseks, turustamiseks
või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku seadme ostmine või ehitise
ehitamine

Toetuse suurus ja määr: toetuse määr 40% abikõlblikest kuludest

maksimaalne suurus on 750 000 eurot programmperioodi jooksul



Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete 
töötlemise ning turustamise investeeringutoetus
• Kokku on toimunud seitse taotlusvooru ja kaheksas taotlusvoor

toimub 2022. aasta maikuus

• Kaheksanda taotlusvooru eelarveks on 4 000 000 eurot

• Meetme eelarve kokku on 35 500 000 eurot, millest kokku on toetust
määratud 140 ettevõtjale

• Toetust on kokku määratud summas 30 578 147 eurot, millest on
makstud välja 12 459 752 eurot

• Kokku on kavandatud teha investeeringuid summas 82 459 438 eurot



Strateegiakava 2023—2027



Sekkumised 2023-2027

• Põllumajanduskindlustustoetus – 1 mln €Riskijuhtimine

• Põllumajandustootjate materiaalsed ja immateriaalsed investeeringud - 50 mln € 
toetus + 20 mln € FI

• Toiduainetööstuste materiaalsed ja immateriaalsed investeeringud – 40 mln € 
toetus + 10 mln € FI

• Ühistulised investeeringud materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse – 20 
mln € + 15 mln € FI

• Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine – 25 mln €

• Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetamine – 25 mln €

Inves-
teeringud

• Tunnustatud tootjaorganisatsioonide loomise toetamine – 1,3 mln €

• Tunnustatud tootjaorganisatsioonide arendamise toetamine – 1,15 mln €

• Mesinduse sektoripõhine sekkumine – 1,4 mln € (EAGF)

• Põllumajanduse ja toidusektori müügivõimekuse tõstmine - 10 mln €

• Liidu ja riiklike kvaliteedikavade rakendamise toetamine – 2 mln €

Koostöö



Investeeringutoetused 2023—2027



Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine

Eesmärk on arendada väikeseid põllumajandusettevõtjaid

Sihtrühm: põllumajandusettevõtja, kelle taotluse esitamisele vahetult
eelneva majandusaasta standardkogutoodangu väärtus on 4000 kuni
50 000 eurot

Toetatavad tegevused on ehitiste ehitamine ja seadmete soetamine,
mis on vajalikud põllumajandustootmise arendamiseks.

Toetuse suurus ja määr: 
• määr 85% abikõlblikest kuludest
• maksimaalne suurus on 100 000 eurot
programmperioodi jooksul



Põllumajandustootjate materiaalsed ja immateriaalsed 
investeeringud - roheinvesteeringud   

Eesmärk on soodustada põllumajandustootmises ressursitõhusust,
vältida jäätmete ja heitmete teket, vähendada tootmisest tulenevat
keskkonnamõju ning suurendada bioohutust

Sihtrühm: põllumajandustootjad ja neid ühendavad TÜd

Toetuse suurus ja määr:

• toetuse määr 50% abikõlblikest kuludest

• loomakasvatushoonete ehitamisel 60% abikõlblikest kuludest

• maksimaalne toetuse suurus 500 000 eurot



Põllumajandustootjate materiaalsed ja immateriaalsed 
investeeringud – roheinvesteeringud (1)

1. Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine:
Nt: keskkonnasõbralikud taastuvenergialahendused (biogaas), väetisekulu vähendav tehnoloogia,
jahutusseadmed ja loomakasvatushoonete kliimaseadmed

2. Vee- ja õhukvaliteedi parandamine, muldade kaitse:
Nt: sõnniku- ja silohoidlate ehitamine, sügavallapanuga lautade lekkekindla aluspinna rajamine,
sõnniku laotusseadmed, alalised söötmis- ja jootmiskohad välialadel, investeeringud vee
kokkuhoiuks ja taaskasutuseks katmikaladel

3. Elurikkuse kaitse:
Nt: keskkonnahoidlikud taimekaitsetehnoloogiad,
taimekahjustajate monitooringu- ja hoiatussüsteemid



Põllumajandustootjate materiaalsed ja immateriaalsed 
investeeringud - roheinvesteeringud (2)

4. Karjatamise soodustamine
Nt: varjualuste ja maastikuelementide rajamine,  karjamaade 
jootmissüsteemid,  kogumis- ja karjaaiad  

5. Parem bioturvalisuses
Nt: loomakasvatushoone või rajatise või loomade pidamiseks piiritletud
ala tarastamine, loomakasvatushoonet ümbritsevale territooriumile
sisenemiseks pääsla rajamine, loomakasvatushoone ruumide, veokite ja
haagiste pesemise ning desinfitseerimisseademete ostmine

6. Loomade heaolu
piimakarjakasvatuses noorloomade,
lihaveise-, lamba- ja kitsekasvatuses loomakasvatushoonete ehitamine



Toiduainetööstuste materiaalsed ja 
immateriaalsed investeeringud

Eesmärk on toidutööstuste majandusliku võimekuse ja konkurentsivõime tõstmine

Sihtrühm: majanduslikult jätkusuutlikud toidu tööstusettevõtjad

Toetatakse ehitiste ehitamist ja seadmete soetamist järgmistel eesmärkidel:
1) roheinvesteeringud - aitamaks kaasa keskkonna- ja kliimapoliitika eesmärkide

saavutamisele (nt reoveepuhastus-, ventilatsiooni-, kütte- ja jahutussüsteemid,
pesu- ja desinfitseerimistehnoloogiad)

2) digitaliseerimine ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtt – toidu jälgitavuse
parendamine, toidu raiskamise vähendamine, uute innovaatiliste
toidupakendite kasutuselevõtt, uued IT lahendused

3) ehitise ehitamine ja seadmete soetamine, kui investeeringu tulemusel
rajatakse uus töötlemisüksus

Toetuse suurus ja määr: kuni 50% abikõlblikest kuludest (sõltub riigiabi erisätetest
ja taotleja suurusest), maksimaalne toetuse suurus 2 mln eurot



Tänan!
janeli.tikk@agri.ee


