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Perioodil 2014–2020 Euroopa Liidu ühise
põllumajanduspoliitika kohasteks maaelu arengu
toetusteks ettenähtud vahendite jaotus 2021. aastal
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 66 lõike 3 alusel,
arvestades 2021. aasta riigieelarve seaduse § 1 osa 6 jaos 8 põllumajanduse, toidu ja maaelu
kuludeks määratud rahalisi vahendeid ning kooskõlas maaeluministri 19. jaanuari 2021. a
määrusega nr 7 „2021. aastal „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa
Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused” ning Euroopa Parlamendi
ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist
(EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu
määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–548) artikli 10 lõike 2 alusel
heakskiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2014–2020”:
1. Määran perioodil 2014–2020 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohasteks maaelu
arengu toetusteks (edaspidi maaelu arengu toetus) 2021. aastal ettenähtud vahendite, mille
kogusumma on 160 213 000 eurot, jaotuse meetmete vahel järgmiselt:
1) meede 1 „Teadmussiire ja teavitusˮ – 2 580 000 eurot;
2) meede 2 „Nõustamisteenused, põllumajandusettevõtte juhtimis- ja asendusteenusedˮ –
200 000 eurot;
3) meede 3 „Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavadˮ – 250 000 eurot;
4) meede 4 „Investeeringud materiaalsesse varasseˮ – 55 550 000 eurot (sellest
12 000 000 eurot Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega
kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi,
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja
Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–
469), artikli 38 lõike 1 punktis b sätestatud rahastamisvahendi (edaspidi rahastamisvahend)
kaudu);
5) meede 5 „Loodusõnnetustes ja katastroofides kahjustunud põllumajandusliku tootmise
potentsiaali taastamine ning asjakohaste ennetusmeetmete kasutuselevõtmineˮ – 500 000 eurot;
6) meede 6 „Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse arengˮ – 24 000 000 eurot (sellest
3 000 000 eurot rahastamisvahendi kaudu);
7) meede 8 „Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisseˮ – 1 913
000 eurot (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu
Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega
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tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–
548) artiklis 58a nimetatud vahenditest);
8) meede 9 „Tootjarühmade ja -organisatsioonide loomineˮ – 850 000 eurot;
9) meede 10 „Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameedeˮ – 32 470 000 eurot;
10) meede 11 „Mahepõllumajandusˮ – 23 500 000 eurot;
11) meede 12 „Natura 2000 ja veepoliitika raamdirektiivi kohased toetusedˮ – 5 600 000 eurot;
12) meede 14 „Loomade heaoluˮ – 7 000 000 eurot (sellest 2 000 000 eurot Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise
põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate
otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja
(EÜ) nr 73/2009 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 608–670), artikli 7 lõike 2 ja artikli 14 lõike 1
kohaldamisel Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondile üle kantud vahenditest);
13) meede 16 „Koostööˮ – 5 000 000 eurot;
14) meede 17 „Riskijuhtimineˮ – 800 000 eurot.
2. Määran meetmele 1 „Teadmussiire ja teavitusˮ 2021. aastal ettenähtud maaelu arengu toetuse
vahendite, mille kogusumma on 2 580 000 eurot, jaotuse tegevuse liikide vahel järgmiselt:
1) „Koolitustegevuste korraldamineˮ, „Esitlus- ja teavitustegevuste korraldamineˮ ning
„Ettevõtete külastuste ja õpiringide korraldamineˮ – 480 000 eurot (Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 58a nimetatud vahenditest);
2) „Pikaajalised programmidˮ – 1 500 000 eurot;
3) „Toetus nõustajate järelkasvu arendamiseksˮ – 600 000 eurot (sellest 500 000 eurot Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 7 lõike 2 ja artikli 14 lõike 1
kohaldamisel Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondile üle kantud vahenditest).
3. Määran punkti 2 alapunktis 1 nimetatud meetme 1 „Teadmussiire ja teavitusˮ tegevuse
liikidele 2021. aastal ettenähtud maaelu arengu toetuse vahendite, mille kogusumma on 480
000 eurot, jaotuse üleriigilisteks ja maakondlikeks tegevusteks järgmiselt:
1) üleriigilised tegevused – 375 000 eurot;
2) maakondlikud tegevused – 105 000 eurot.
4. Määran punkti 3 alapunktis 1 nimetatud üleriigilisteks tegevusteks ettenähtud maaelu arengu
toetuse vahendite, mille kogusumma on 375 000 eurot, jaotuse 2021. aastal
tegevusvaldkondade vahel järgmiselt:
1) ettevõtete majandamine – 75 000 eurot;
2) loomakasvatus – 75 000 eurot;
3) metsandus – 75 000 eurot;
4) taimekasvatus – 75 000 eurot;
5) toiduainetööstus – 75 000 eurot.
5. Kui punkti 4 mõnes alapunktis nimetatud tegevusvaldkonna nõuetele vastavate taotluste
rahastamiseks ettenähtud vahendeid ei kasutata ära täies ulatuses, võib ülejäänud vahendeid
kasutada punkti 4 teises alapunktis nimetatud tegevusvaldkonna nõuetele vastavate taotluste
rahastamiseks, jagades need alanevas järjekorras nende nõuetele vastavate taotluste vahel, mis
on saanud üldises paremusjärjestuses kõrgema hindepunktide summa kaalutud keskmise.
6. Määran punkti 3 alapunktis 2 nimetatud maakondlikeks tegevusteks ettenähtud maaelu
arengu toetuse vahendite, mille kogusumma on 105 000 eurot, jaotuse 2021. aastal maakonniti
järgmiselt:
1) Harju maakond – 7692 eurot;
2) Hiiu maakond – 4474 eurot;
3) Ida-Viru maakond – 5129 eurot;
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4) Jõgeva maakond – 6663 eurot;
5) Järva maakond – 7009 eurot;
6) Lääne maakond – 5412 eurot;
7) Lääne-Viru maakond – 8222 eurot;
8) Põlva maakond – 6114 eurot;
9) Pärnu maakond – 9214 eurot;
10) Rapla maakond – 6974 eurot;
11) Saare maakond – 7021 eurot;
12) Tartu maakond – 8834 eurot;
13) Valga maakond – 6216 eurot;
14) Viljandi maakond – 7761 eurot;
15) Võru maakond – 8265 eurot.
7. Kui punkti 6 mõnes alapunktis nimetatud maakonna nõuetele vastavate taotluste
rahastamiseks ettenähtud vahendeid ei kasutata ära täies ulatuses, võib ülejäänud vahendeid
kasutada punkti 6 teises alapunktis nimetatud maakonna nõuetele vastavate taotluste
rahastamiseks, jagades need alanevas järjekorras nende nõuetele vastavate taotluste vahel, mis
on saanud üldises paremusjärjestuses kõrgema hindepunktide summa kaalutud keskmise.
8. Määran meetmele 3 „Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavadˮ 2021. aastal
ettenähtud maaelu arengu toetuse vahendite, mille kogusumma on 250 000 eurot, jaotuse
tegevuse liikide vahel järgmiselt:
1) „Liidu kvaliteedikavades ja siseriiklikult tunnustatud kvaliteedikavades osalemineˮ – 100
000 eurot;
2) „Liidu ning siseriiklikult tunnustatud kvaliteedikavade raames toodetud toodete teavitamisja müügiedendustegevusedˮ – 150 000 eurot.
9. Määran meetmele 4 „Investeeringud materiaalsesse varasseˮ 2021. aastal ettenähtud maaelu
arengu toetuse vahendite, mille kogusumma on 55 550 000 eurot, jaotuse tegevuse liikide vahel
järgmiselt:
1) „Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseksˮ – 28 000 000 eurot
(sellest 8 000 000 eurot rahastamisvahendi kaudu, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse
(EL) nr 1305/2013 artiklis 58a nimetatud vahenditest);
2) „Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseksˮ – 18 000 000 eurot
(sellest 4 000 000 eurot rahastamisvahendi kaudu, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse
(EL) nr 1305/2013 artiklis 58a nimetatud vahenditest);
3) „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoidˮ – 9 550 000 eurot.
10. Määran meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasseˮ tegevuse liigile „Investeeringud
põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseksˮ 2021. aastal ettenähtud tagastamatu
maaelu arengu toetuse vahendite, mille kogusumma on 20 000 000 eurot, jaotuse kavandatava
investeeringu tegemise valdkondade vahel järgmiselt:
1) teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamine – 5 000 000 eurot;
2) piimatootmine – 7 000 000 eurot;
3) loomakasvatus (v.a piimatootmine ja mesindus) – 4 000 000 eurot;
4) muu põllumajandustootmine – 4 000 000 eurot.
11. Kui punkti 10 mõnes alapunktis nimetatud valdkonna nõuetele vastavate taotluste
rahastamiseks ettenähtud vahendeid ei kasutata ära täies ulatuses, võib ülejäänud vahendeid
kasutada sama punkti teises alapunktis nimetatud valdkonna nõuetele vastavate taotluste
rahastamiseks, jagades need võrdeliselt nende valdkondade vahel, mille puhul nõuetele
vastavate taotluste rahastamise summa ületab valdkonna eelarve.
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12. Määran meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasseˮ tegevuse liigile „Investeeringud
põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseksˮ 2021. aastal ettenähtud tagastamatu
maaelu arengu toetuse vahendite, mille kogusumma on 14 000 000 eurot, jaotuse sihtgruppide
vahel järgmiselt:
1) mikro- ja väikeettevõtjad – 5 000 000 eurot;
2) keskmised ja suurettevõtjad – 5 000 000 eurot (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse
(EL) nr 1305/2013 artiklis 58a nimetatud vahenditest);
3) tunnustatud tootjarühmad ja tunnustatud tootjaorganisatsioonid või nende valitseva mõju all
olevad ettevõtjad – 4 000 000 eurot.
13. Määran meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasseˮ tegevuse liigile „Põllu- ja
metsamajanduse taristu arendamine ja hoidˮ 2021. aastal ettenähtud maaelu arengu toetuse
vahendite, mille kogusumma on 9 550 000 eurot, jaotuse sihtgruppide ja toetatavate tegevuste
vahel järgmiselt:
1) ettevõtjad – 2 295 000 eurot;
2) mittetulundusühingud – 5 355 000 eurot;
3) riigi poolt korras hoitavate ühiseesvoolude uuendamine – 1 700 000 eurot;
4) Maaeluministeeriumi valitsusasutused ja tema hallatavad riigiasutused – 200 000 eurot.
14. Kui punkti 13 alapunktis 1 või 2 nimetatud sihtgrupi nõuetele vastavate taotluste
rahastamiseks ettenähtud vahendeid ei kasutata ära täies ulatuses, võib ülejäänud vahendeid
kasutada selle alapunktis 1 või 2 nimetatud sihtgrupi nõuetele vastavate taotluste rahastamiseks,
mille puhul nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab sihtgrupi eelarve.
15. Määran meetmele 6 „Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse arengˮ 2021. aastal ettenähtud
maaelu arengu toetuse vahendite, mille kogusumma on 24 000 000 eurot, jaotuse tegevuse
liikide vahel järgmiselt:
1) „Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamineˮ – 4 000 000 eurot;
2) „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamineˮ – 3 000 000 eurot (sellest 1 300 000 eurot
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 7 lõike 2 ja artikli 14 lõike
1 kohaldamisel Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondile üle kantud vahenditest);
3)
„Investeeringud
majandustegevuse
mitmekesistamiseks
maapiirkonnas
mittepõllumajandusliku tegevuse suunasˮ – 17 000 000 eurot (Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 58a nimetatud vahenditest, millest 3 000 000 eurot
rahastamisvahendi kaudu).
16. Määran meetme 6 „Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse arengˮ tegevuse liigile
„Investeeringud
majandustegevuse
mitmekesistamiseks
maapiirkonnas
mittepõllumajandusliku tegevuse suunasˮ 2021. aastal ettenähtud tagastamatu maaelu arengu
toetuse vahendite, mille kogusumma on 14 000 000 eurot, jaotuse sihtgruppide vahel järgmiselt:
1) põllumajandusettevõtjad – 5 600 000 eurot;
2) mittepõllumajanduslikud ettevõtjad – 8 400 000 eurot.
17. Kui punkti 16 ühes alapunktis nimetatud sihtgrupi nõuetele vastavate taotluste
rahastamiseks ettenähtud vahendeid ei kasutata ära täies ulatuses, võib ülejäänud vahendeid
kasutada teises alapunktis nimetatud sihtgrupi nõuetele vastavate taotluste rahastamiseks.
18. Määran meetmele 8 „Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse
parandamisseˮ 2021. aastal ettenähtud maaelu arengu toetuse vahendite, mille kogusumma on
1 913 000 eurot, jaotuse tegevuse liikide vahel järgmiselt:
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1) „Metsakahjustuste ennetamine, kõrvaldamine ja kahjustatud metsa taastamineˮ – 213 000
eurot;
2) „Metsade elujõulisuse ja majandusliku väärtuse parandamineˮ – 1 700 000 eurot.
19. Kui punkti 18 ühes alapunktis nimetatud tegevuse liigi nõuetele vastavate taotluste
rahastamiseks ettenähtud vahendeid ei kasutata ära täies ulatuses, võib ülejäänud vahendeid
kasutada punkti 18 teises alapunktis nimetatud tegevuse liigi nõuetele vastavate taotluste
rahastamiseks.
20. Määran meetmele 9 „Tootjarühmade ja -organisatsioonide loomineˮ 2021. aastal ettenähtud
maaelu arengu toetuse vahendite, mille kogusumma on 850 000 eurot, jaotuse
tegevusvaldkondade vahel järgmiselt:
1) teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede turustamine – 510 000 eurot;
2) loomakasvatustoodete (v.a lehmapiim ja -piimatooted) turustamine – 170 000 eurot;
3) lehmapiima ja -piimatoodete turustamine – 170 000 eurot.
21. Kui punkti 20 mõnes alapunktis nimetatud tegevusvaldkonna rahastamiseks ettenähtud
vahendeid ei kasutata ära täies ulatuses, võib ülejäänud vahendeid kasutada punkti 20 teises
alapunktis nimetatud tegevusvaldkonna rahastamiseks, jagades need võrdeliselt nende
tegevusvaldkondade vahel, mille puhul nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab
tegevusvaldkonna eelarve.
22. Määran meetmele 10 „Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameedeˮ 2021. aastal ettenähtud
maaelu arengu toetuse vahendite, mille kogusumma on 32 470 000 eurot, jaotuse tegevuse
liikide vahel järgmiselt:
1) „Keskkonnasõbraliku majandamise toetusˮ – 23 500 000 eurot;
2) „Piirkondlik veekaitse toetusˮ – 40 000 eurot;
3) „Piirkondlik mullakaitse toetusˮ – 630 000 eurot (sellest 200 000 eurot Euroopa Parlamendi
ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 7 lõike 2 ja artikli 14 lõike 1 kohaldamisel
Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondile üle kantud vahenditest);
4) „Keskkonnasõbraliku aianduse toetusˮ – 400 000 eurot;
5) „Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetusˮ – 100 000 eurot;
6) „Ohustatud tõugu looma pidamise toetusˮ – 1 100 000 eurot;
7) „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetusˮ – 6 700 000 eurot.
23. Määran meetmele 11 „Mahepõllumajandusˮ 2021. aastal ettenähtud maaelu arengu toetuse
vahendite, mille kogusumma on 23 500 000 eurot, jaotuse tegevuse liikide vahel järgmiselt:
1) „Mahepõllumajandusele üleminekˮ – 1 000 000 eurot;
2) „Mahepõllumajandusega jätkamineˮ – 22 500 000 eurot (sellest 480 000 eurot Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 7 lõike 2 ja artikli 14 lõike 1
kohaldamisel Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondile üle kantud vahenditest).
24. Kui punkti 23 ühes alapunktis nimetatud tegevuse liigi nõuetele vastavate taotluste
rahastamiseks ettenähtud vahendeid ei kasutata ära täies ulatuses, võib ülejäänud vahendeid
kasutada punkti 23 teises alapunktis nimetatud tegevuse liigi nõuetele vastavate taotluste
rahastamiseks.
25. Määran meetmele 12 „Natura 2000 ja veepoliitika raamdirektiivi kohased toetusedˮ
2021. aastal ettenähtud maaelu arengu toetuse vahendite, mille kogusumma on 5 600 000 eurot,
jaotuse tegevuse liikide vahel järgmiselt:
1) „Natura 2000 toetus põllumajandusmaaleˮ – 600 000 eurot;
2) „Natura 2000 toetus erametsamaaleˮ – 5 000 000 eurot.
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26. Määran meetmele 16 „Koostööˮ 2021. aastal ettenähtud maaelu arengu toetuse vahendite,
mille kogusumma on 5 000 000 eurot, jaotuse tegevuse liikide vahel järgmiselt:
1) „Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamineˮ – 4 000 000 eurot;
2) „Lühikesed tarneahelad ja kohalike turgude arendamineˮ – 1 000 000 eurot (Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 58a nimetatud vahenditest).

Saata: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Sihtasutus Erametsakeskus, Maaelu
Edendamise Sihtasutus, maaelupoliitika ja analüüsi osakond, põllumajanduspoliitika osakond,
maakasutuspoliitika osakond, teadus- ja arendusosakond, taimetervise osakond, strateegia- ja
finantsosakond (elektrooniliselt).

(allkirjastatud digitaalselt)
Urmas Kruuse
Maaeluminister

