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Art.14 Teadmussiire ja teavitus M1; M2; M3
Art.17. Investeeringud materiaalsesse varasse M1
Art.19. Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng M1
Art.20 Põhiteenused ja külauuendus maapiirkonnas M1; M2; M3
Art.35. Koostöö (ühistegevus) M1; M2; M3
Art.44. LEADERi koostöötegevus M2; M4
Abiks sihtvaldkonna määramisel on väljavõte EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr
1305/2013, 17. detsember 2013, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate
maaelu arengu toetuste kohta:
Artikkel 14 Teadmussiire ja teavitus
1. Käesoleva meetme kohane toetus hõlmab kutsealast õpet ja oskuste omandamise meetmeid ning
esitlus- ja teavitustegevust. Kutsealase õppe ja oskuste omandamise meetmed võivad hõlmata
koolituskursusi, õpikodasid ning juhendamist. Toetus võib ka hõlmata lühiajalisi vastastikuseid

vahetusi põllu- ja metsamajandusettevõtte juhtorganite tasandil ning põllu- ja
metsamajandusettevõtete külastamist. 2. Käesoleva meetme kohase toetuse kasusaajateks on
põllumajandus-, toiduainetööstus- ja metsandussektoris hõivatud isikud, maa valdajad ja muud
ettevõtjad, kes tegutsevad maapiirkondades VKEdena. Toetusesaaja on koolituse või muu
teadmussiirde ja teavituse osutaja. 3. Käesoleva meetme kohane toetus ei hõlma sellist teoreetilist
või praktilist õpet, mis moodustab osa kesk- või kõrghariduse tavaprogrammidest või -süsteemidest.
Teadmussiiret ja teavitust osutavatel asutustel peab olema kõnealuse ülesande täitmiseks
asjakohane suutlikkus personali kvalifikatsiooni ja korrapärase koolituse näol. 4. Käesoleva meetme
kohased rahastamiskõlblikud kulud hõlmavad teadmussiirde ja teavituse korraldamise ja osutamise
kulusid. Esitlusprojektide puhul võib toetus hõlmata ka vastavaid investeerimiskulusid.
Rahastamiskõlblikud on ka osalejate reisi- ja majutuskulud, päevarahad ning ka
põllumajandustootjate asendamisega seotud kulud. Kõik käesolevas lõikes nimetatud kulud
hüvitatakse toetusesaajale. 5. Tagamaks, et põllu- ja metsamajandusettevõtete vahetuskavad ja
külastused oleksid selgelt eristatavad liidu muude programmide kohastest sarnastest meetmetest,
antakse komisjonile õigus võtta kooskõlas artikliga 83 vastu delegeeritud õigusakte, milles
käsitletakse põllu- ja metsamajandusettevõtete vahetuskavade ja kõnealuste ettevõtete külastamise
kestust ja sisu. 6. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse osalejate kulude
maksmise eeskirjad, sealhulgas vautšerite ja muude samalaadsete vahendite kasutamine. Nimetatud
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artiklis 84 osutatud kontrollimenetlusega.
Artikkel 17 Investeeringud materiaalsesse varasse
1. Käesoleva meetme kohane toetus hõlmab materiaalsesse ja/või immateriaalsesse varasse
tehtavaid investeeringuid, mis: a) parandavad põllumajandusliku majapidamise üldist tulemuslikkust
ja jätkusuutlikkust; b) on seotud ELi toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodete või
puuvilla, välja arvatud kalandustoodete, töötlemise, turustamise ja/või tootearendusega;
tootmisprotsessi väljund võib olla kõnealuse lisaga hõlmamata toode; L 347/506 Euroopa Liidu
Teataja 20.12.2013 ET ( 1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrus (EL) nr
1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta (ELT L 343, 14.12.2012, lk 1). ( 2)
Nõukogu 28. juuni 2007. aasta määrus (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning
mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise
kohta (ELT L 189, 20.7.2007, lk 1). ( 3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta
määrus (EÜ) nr 110/2008 piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja
geograafiliste tähiste kaitse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr
1576/89 (ELT L 39, 13.2.2008, lk 16). ( 4) Nõukogu 10. juuni 1991. aasta määrus (EMÜ) nr 1601/91,
millega sätestatakse aromatiseeritud veinide, aromatiseeritud veinijookide ja aromatiseeritud
veinikokteilide määratlemise, kirjeldamise ja esitlemise üldeeskirjad (EÜT L 149, 14.6.1991, lk 1). c)
on seotud põllumajanduse ja metsanduse arendamiseks, moderniseerimiseks või kohandamiseks
vajaliku infrastruktuuriga, sealhulgas põllumajandus- ja metsamaale juurdepääsu, maakorralduse ja parandusega, energiaga ja veega varustamisega ning energia ja vee säästmisega; või d) on
mittetootlikud investeeringud, mis on seotud käesoleva määruse kohaselt taotletavate
põllumajanduslike keskkonnaja kliimaeesmärkide saavutamisega, sealhulgas liikide ja elupaikade
elurikkuse kaitsestaatuse või Natura 2000 ala ning muude programmis kindlaksmääratud kõrge
loodusliku väärtusega süsteemide üldkasutusväärtuse suurendamisega. 2. Lõike 1 punkti a kohast
toetust antakse põllumajandustootjatele või põllumajandustootjate rühmadele.
Põllumajandusettevõtte ümberkorraldamisse tehtavate investeeringute puhul suunavad liikmesriigid

toetuse põllumajandusettevõtetele vastavalt maaelu arengut käsitleva liidu prioriteedi
„Põllumajandusettevõtete elujõulisuse ja kõigi põllumajandusvormide konkurentsivõime
parandamine kõigis piirkondades ning uuenduslike põllumajandustehnoloogiate ja metsade säästva
majandamise edendamine” suhtes teostatud SWOT-analüüsile. 3. Lõike 1 punktide a ja b kohase
toetuse maksimummäärad on sätestatud II lisas. Kõnealuseid maksimummäärasid võib suurendada
noorte põllumajandustootjate, ühisinvesteeringute, sealhulgas tootjaorganisatsioonide ühinemisega
seotud ühisinvesteeringute, ja rohkem kui ühe meetme kohast toetust hõlmavate integreeritud
projektide puhul, samuti selliste investeeringute puhul, mis tehakse artiklis 32 osutatud looduslikust
ja muust eripärast tingitud piirangutega aladel, artiklites 28 ja 29 sätestatud tegevustega seotud
investeeringute ning põllumajanduse tootlikkuse ja jätkusuutlikkusega tegeleva EIP raames toetatud
tegevuste puhul vastavalt II lisas sätestatud toetusmää radele. Ühendatud toetuse maksimummäär ei
või siiski ületada 90 %. 4. Lõike 1 punktide c ja d kohase toetuse suhtes kohaldatakse II lisas
sätestatud toetusmäärasid. 5. Noortele põllumajandustootjatele, kes asuvad esimest korda
tegutsema põllumajandusliku majapidamise juhina, võib anda toetust investeeringute tegemiseks, et
saavutada vastavus põllumajandusliku tootmise suhtes kohaldatavatele liidu nõuetele, sealhulgas
tööõhutusnõuetele. Sellist toetust võib anda maksimaalselt 24 kuud alates tegevuse alustamise
kuupäevast. 6. Kui liidu õigusega nähakse põllumajandustootjatele ette uusi nõudeid, võib toetust
anda nendele nõuetele vastamiseks vajalike investeeringute tegemiseks maksimaalselt 12 kuu
jooksul alates kuupäevast, kui need muutusid põllumajandusliku majapidamise jaoks kohustuslikuks.
Artikkel 19 Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng
1. Käesoleva meetme kohane toetus hõlmab järgmist:
a) ettevõtlusega alustamise toetus: i) noortele põllumajandustootjatele; ii) maapiirkondades
mittepõllumajanduslikeks tegevusteks; 20.12.2013 Euroopa Liidu Teataja L 347/507 ET ( 1) Nõukogu
8. mai 2000. aasta direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide
ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169,
10.7.2000, lk 1). iii) väikeste põllumajandusettevõtete arendamiseks;
b) investeeringud mittepõllumajanduslike tegevuste loomisesse ja arendamisse;
c) iga-aastane toetus või ühekordne toetus põllumajandustootjatele, kes vastavad määruse (EL) nr
1307/2013 V jaotisega kehtestatud väikepõllumajandustootjate kavale („väikepõllumajandustootjate
kava”) ja kes annavad oma põllumajandusliku majapidamise lõplikult üle teisele
põllumajandustootjale.
2. Lõike 1 punkti a alapunkti i kohast toetust antakse noortele põllumajandustootjatele. Lõike 1
punkti a alapunkti ii kohast toetust antakse põllumajandustootjatele või põllumajandustootja
majapidamise liikmetele, kes mitmekesistavad oma tegevusvaldkonda mittepõllumajanduslike
tegevustega, samuti antakse seda mikro- ja väikeettevõtjatele ning füüsilistele isikutele
maapiirkondades. Lõike 1 punkti a alapunkti iii kohast toetust antakse liikmesriikide poolt kindlaks
määratud väikestele põllumajandusettevõtetele. Lõike 1 punkti b kohast toetust antakse
maapiirkondade mikro- ja väikeettevõtjatele ja füüsilistele isikutele ning põllumajandustootjatele või
põllumajandustootja majapidamise liikmetele. Lõike 1 punkti c kohast toetust antakse
põllumajandustootjatele, kes vastavad väikepõllumajandustootjate kavas osalemise tingimustele
ning kes toetusetaotluse esitamise ajal on vastanud sellistele tingimustele vähemalt ühe aasta

jooksul ning kes kohustuvad kogu oma põllumajandusliku majapidamise ning vastavad toetusõigused
lõplikult teisele põllumajandustootjale üle andma. Toetust antakse alates üleandmise tähtpäevast
kuni 31. detsembrini 2020 või see arvutatakse kõnealuse ajavahemiku suhtes ja makstakse
ühekordse maksena.
3. Põllumajandustootja majapidamise liikmeks võib pidada füüsilist või juriidilist isikut või füüsiliste
või juriidiliste isikute rühma, olenemata sellest, missugune õiguslik seisund sellele rühmale ja rühma
liikmetele on siseriikliku õigusega antud, välja arvatud põllumajandusettevõtte töötajad.
Põllumajandustootja majapidamise liikmena käsitatav juriidiline isik või isikute rühm peab toetuse
taotlemise ajal tegelema põllumajanduslikus majapidamises põllumajandusega.
4. Lõike 1 punkti a kohane toetus sõltub äriplaani esitamisest. Äriplaani rakendamine peab algama
üheksa kuu jooksul alates toetuse andmist käsitleva otsuse kuupäevast. Lõike 1 punkti a alapunkti i
alusel toetust saavate noorte põllumajandustootjate puhul näeb äriplaan ette, et noor
põllumajandustootja vastab määruse (EL) nr 1307/2013 artiklis 9 sätestatud aktiivse
põllumajandustootja määratlusele 18 kuu jooksul alates tegevuse alustamise kuupäevast.
Liikmesriigid määravad kindlaks ülemise ja alumise lävendi, mille alusel võimaldatakse
põllumajanduslikele majapidamistele juurdepääsu lõike 1 punkti a alapunktide i ja iii kohasele
toetusele. Lõike 1 punkti a alapunkti i kohase toetuse alumine lävend on kõrgem kui lõike 1 punkti a
alapunkti iii kohane ülemine lävend. Toetust võivad saada üksnes põllumajanduslikud
majapidamised, kes vastavad mikro- ja väikeettevõtjate määratlusele.
5. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse vähemalt kahes osas maksimaalselt viie aasta jooksul.
Osade summa võib järkjärgult väheneda. Lõike 1 punkti a alapunktide i ja ii kohase toetuse viimase
osa maksmise tingimuseks on äriplaani nõuetekohane rakendamine. 6. Lõike 1 punkti a kohase
toetuse maksimumsumma on sätestatud II lisas. Liikmesriigid määravad kindlaks lõike 1 punkti a
alapunktide i ja ii kohase toetuse summa, võttes arvesse ka programmitöö piirkonna
sotsiaalmajanduslikku olukorda. 7. Lõike 1 punkti c kohane toetus on 120 % iga-aastasest toetusest,
mis toetusesaaja võib saada väikepõllumajandustootjate kava alusel. 8. EAFRD vahendite tõhusa ja
tulemusliku kasutamise tagamiseks on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 83 vastu
delegeeritud õigusakte, milles sätestatakse äriplaanide minimaalne sisu ja kriteeriumid, mida
liikmesriigid kasutavad käesoleva artikli lõikes 4 osutatud lävendite määramisel.
Artikkel 20 Põhiteenused ja külauuendus maapiirkondades
1. Käesoleva meetme kohane toetus hõlmab eelkõige järgmist:
a) maapiirkondade omavalitsuste ja külade arengut ja nende põhiteenuseid käsitlevate kavade ning
Natura 2000 alade või muude kõrge loodusliku väärtusega alade kaitse- ja majandamiskavade
koostamine ja ajakohastamine;
b) investeeringud igat liiki väikeinfrastruktuuri loomisse, tõhustamisse või laiendamisse, sealhulgas
investeeringud taastuvatesse energiaallikatesse ja energia säästmisse; c) lairiba infrastruktuur,
sealhulgas selle loomine, tõhustamine ja laiendamine, passiivne lairiba infrastruktuur ning
juurdepääs lairibaühendusele ja avalikele e-valitsuse lahendustele; d) investeeringud
maaelanikkonnale ettenähtud kohalike põhiteenuste (sealhulgas vaba aja tegevused ja kultuur)
loomisse, tõhustamisse või laiendamisse ning nendega seotud infrastruktuuri; L 347/508 Euroopa

Liidu Teataja 20.12.2013 ET e) investeeringud puhkemajanduse infrastruktuuri avalikku kasutusse,
turismiteabesse ja väikesemahulisse turismi infrastruktuuri; f) uuringud ja investeeringud, mis on
seotud külade, maapiirkondade ja kõrge loodusliku väärtusega alade kultuuri- ja looduspärandi
säilitamise, taastamise ja selle kvaliteedi parandamisega, sealhulgas sotsiaalmajanduslikud aspektid,
samuti keskkonnateadlikkusega seotud tegevused; g) investeeringud, mille eesmärk on maapiirkonna
asulates või nende läheduses toimuvate tegevuste ümberpaigutamine ning seal asuvate hoonete või
teiste rajatiste ümberehitamine, et parandada asula elukvaliteeti ja parandada keskkonnaalase
tegevuse tulemuslikkust.
2. Käesoleva meetme kohane toetus on ette nähtud üksnes väikeinfrastruktuurile, mis on iga
liikmesriigi poolt programmis määratletud. Maaelu arengu programmides võib ette näha erandeid
eeskirjadest, mis käsitlevad investeeringuid lairiba-infrastruktuuri ja taastuvatesse energiaallikatesse.
Sel juhul tuleb kehtestada selged kriteeriumid, millega tagatakse vastastikune täiendavus liidu muude
rahastamisvahendite kohase toetusega.
3. Lõike 1 kohased investeeringud vastavad toetuse saamise tingimustele, kui asjakohased tegevused
vastavad maapiirkondade omavalitsuste ja külade arengut ja nende põhiteenuseid käsitlevatele
kavadele (kui sellised kavad on olemas) ning on kooskõlas asjakohase kohaliku arengu strateegiaga.

Artikkel 35 Koostöö
1. Käesoleva meetme kohast toetust antakse selleks, et soodustada koostöövorme, millesse on
kaasatud vähemalt kaks üksust ning milles käsitletakse eelkõige järgmist: a) koostööalased
lähenemisviisid liidu põllumajandus- ja metsandussektorite ning toidutarneahela eri osalejate ning
muude osalejate vahel, kes aitavad kaasa maaelu arengu poliitika eesmärkide ja prioriteetide
saavutamisele, kaasa arvatud tootjarühmad, ühistud ja tootmisharudevahelised organisatsioonid; b)
klastrite ja võrgustike loomine; c) põllumajanduse tootlikkuse ja jätkusuutlikkusega tegeleva EIP
töörühmade loomine ja tegevus, millele on osutatud artiklis 56. 2. Lõike 1 kohane koostöö hõlmab
eelkõige järgmist: a) katseprojektid; b) põllumajandus-, toidu- ja metsandussektoris uute toodete,
tavade, protsesside ja tehnoloogia arendamine; c) koostöö väikeettevõtjate vahel, et korraldada
ühiseid tööprotsesse ning jagada vahendeid ja ressursse, ning maaturismiga seotud turismiteenuste
arendamine ja/või turustamine; d) horisontaalne ja vertikaalne koostöö tarneahelas osalejate vahel
lühikeste tarneahelate ja kohalike turgude loomiseks ja arendamiseks; e) kohaliku tasandi
müügiedendustegevus lühikeste tarneahelate ja kohalike turgude arendamiseks; f) kliimamuutuste
leevendamiseks või kliimamuutustega kohanemiseks võetud ühismeetmed; g) keskkonnaprojektide
ja kasutuselolevate keskkonnatavade ühine käsitlus, sealhulgas tõhus veemajandus, taastuvenergia
kasutamine ja põllumajandusmaastiku säilitamine; h) tarneahelas osalejate vaheline horisontaalne ja
vertikaalne koostöö toiduainete ja energia tootmises ning tööstuslikus töötlemises kasutatava
biomassi säästval kättesaadavaks tegemisel; i) ühe või mitme maaelu arengut käsitleva liidu
prioriteediga seotud muude kui määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 2 punktis 19 osutatud kohaliku
arengu strateegiate rakendamine, eelkõige muude kui määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 32 lõike 2
punktis b osutatud avalik-õiguslike ja eraõiguslike isikute partnerite rühmade poolt; j)
metsamajandamiskava või samaväärse dokumendi koostamine; k) põllumajandustegevuse
mitmekesistamine tervishoiu, sotsiaalse lõimumise, kogukonna toetatud põllumajanduse ning
keskkonna- ja toitumisalase haridusega seotud tegevuste kaudu. 3. Lõike 1 punkti b kohast toetust

antakse üksnes hiljuti moodustatud klastritele ja võrgustikele ning nendele, kes alustavad enda jaoks
uut tegevust. Lõike 2 punktide a ja b kohaseid tegevusi hõlmavat toetust võib anda ka
üksikettevõtjatele, kui selline võimalus on ette nähtud maaelu arengu programmis. L 347/516
Euroopa Liidu Teataja 20.12.2013 ET 4. Lõike 2 punkti a kohaste katseprojektide ja üksikosalejate
poolt lõikes 3 sätestatu kohaselt ellu viidud lõike 2 punkti b kohaste tegevuste tulemusi tuleb
levitada. 5. Käesoleva meetme kohast toetust antakse lõikes 1 osutatud koostöövormidega seotud
järgmiste kulude hüvitamiseks: a) asjaomase ala uuringute ja teostatavusuuringute ning äriplaani või
metsamajandamiskava või samaväärse, muu kui määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 33 osutatud
kohaliku arengu strateegia koostamise kulud; b) asjaomase ala elavdamise kulud, et teostada
kollektiivset territoriaalprojekti või projekti, mille peab läbi viima artiklis 56 osutatud põllumajanduse
tootlikkuse ja jätkusuutlikkusega tegelev EIP töörühm. Klastrite puhul võib elavdamine hõlmata ka
koolituse korraldamist, liikmetevaheliste võrgustikutööd ning uute liikmete värbamist; c) koostöö
jooksvad kulud; d) äriplaani, keskkonnakava, metsamajandamiskava või samaväärse kava
rakendamise, muu kui määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 33 osutatud kohaliku arengu strateegia
rakendamise või muude innovatsioonile suunatud tegevuste, sealhulgas katsete tegemisega seotud
eriprojektide otsesed kulud; e) müügiedendustegevuse kulud. 6. Kui äriplaan või keskkonnakava või
metsamajandamiskava või sellega samaväärne dokument või arengustrateegia on rakendatud,
võivad liikmesriigid anda toetust kas üldsummana, mis hõlmab koostöö ja rakendatud projektide
kulusid, või katta üksnes koostöö kulud ning kasutada projekti rakendamiseks muude meetmete või
liidu muude fondide rahalisi vahendeid. Kui toetust makstakse üldsummana ja rakendatud projekt
kuulub käesoleva määruse muu meetmega hõlmatud liiki, kohaldatakse asjakohast toetuse
maksimumsummat või -määra. 7. Eri piirkondades või liikmesriikides asuvate osalejate koostöö
vastab samuti toetuse saamise tingimustele. 8. Toetuse andmine piirdub maksimaalselt seitsme
aastaga, välja arvatud kollektiivsed keskkonnaprojektid põhjendatud juhtudel. 9. Käesoleva meetme
kohase koostöö võib kombineerida projektidega, mida samal territooriumil rahastatakse muudest
liidu rahalistest vahenditest kui EAFRD. Liikmesriigid tagavad, et välditakse ülemäärast hüvitamist,
mis võib tuleneda käesoleva meetme ning muude riiklike või liidu toetusvahendite kombineerimisest.
10. Selleks et tagada EAFRD eelarvevahendite tõhus kasutamine, on komisjonil õigus võtta kooskõlas
artikliga 83 vastu delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse toetuse saamise tingimustele vastavate
katseprojektide, klastrite, võrgustike, lühikeste tarneahelate ja kohalike turgude tunnuste
täpsustamist ning tingimusi, mille alusel käesoleva artikli lõikes 2 loetletud tegevused võivad saada
toetust.
Artikkel 44 LEADERi koostöötegevus
1. Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 35 lõike 1 punktis c osutatud toetust antakse: a)
liikmesriikidesisestele koostööprojektidele (territooriumidevaheline koostöö) või mitme liikmesriigi
või kolmandate riikide territooriumide vahelistele koostööprojektidele (riikidevaheline koostöö); b)
territooriumidevahelisi ja riikidevahelisi koostööprojekte ettevalmistavale tehnilisele toetusele,
tingimusel et kohalikud tegevusrühmad on võimelised tõendama, et nad kavandavad konkreetse
projekti rakendamist. 2. Lisaks teistele kohalikele tegevusrühmadele võivad EAFRD raames kohalike
tegevusrühmade partnerid olla: a) maapiirkonna kohalike avalik-õiguslikest ja eraõiguslikest isikutest
partnerite rühm, kes rakendab kohaliku arengu strateegiat liidus või liidust väljaspool; b) muu kui
maapiirkonna kohalike avalik-õiguslikest ja eraõiguslikest isikutest partnerite rühm, kes rakendab
kohaliku arengu strateegiat. 3. Kui koostööprojekte ei vali kohalikud tegevusrühmad, kehtestavad
liikmesriigid jooksva taotlussüsteemi. Liikmesriigid avalikustavad riikidevaheliste koostööprojektide

valimist käsitlevad siseriiklikud või piirkondlikud haldusmenetlused ning rahastamiskõlblikud kulud
hiljemalt kaks aastat pärast nende maaelu arengu programmide heakskiitmise tähtpäeva. Pädev
asutus kiidab koostööprojektid heaks hiljemalt neli kuud pärast toetustaotluste esitamise tähtpäeva.
4. Liikmesriigid teatavad komisjonile heaskiidetud riikidevahelistest koostööprojektidest.

