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EL prioriteedi eesmärk 

• Innovatsiooni toetamine ja teadmistebaasi parandamine 

maapiirkondades 

• Teadusuuringute ja innovatsiooni vaheliste sidemete 

tugevdamine 

• Elukestva õppe parandamine 

 

Eesti jaoks: Toimiv tootja, töötleja, nõustaja ja 

teadlase vaheline koostöö, ajakohane teadus- 

ja arendustegevus ning teadmussiire. 
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Meede Teadmussiire ja teave (1) 

• Üldeesmärk:  

inimpotentsiaali arendamine ja uute teadmiste 

leviku soodustamine 

 

• Lõppkasusaajad ja taotleja mõiste 

praeguse M1.1 sarnane 
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Meede Teadmussiire ja teave 

Toetatavad tegevused 

Meede 1.1 Meede Teadmussiire 

Koolitus 

Infopäev 

Konverents 

Koolitus 

Infopäev 

Konverents 

Väljaanne Väljaanne, õppematerjal 

Kutse andmine 

Juhendaja teenus 

Koolitusprogramm  

Õpiring 
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Meede Nõuandeteenuste 

toetamine (1) 

• Nõuandesüsteem on liikmesriigile 
kohustuslik 

• Kohustuslikud valdkonnad:  

–Nõuetele vastavuse nõuded  

–Kliimat ja keskkonda säästvad 
põllumajandustavad ning 
põllumajandusmaa 
säilitamine/hooldamine  



Meede Nõuandeteenuste 

toetamine (2) 

• Tegevus 1: Nõuandetoetus 

– Lõppkasusaaja – põllumajandusega tegelev 

isik 

– Taotleja – nõuetele vastav nõuandeteenuse 

osutaja 

• Tegevus 2: Nõustajate koolitamise 

toetamine 

– Koolitajal valdkondlik koolitusprogramm 

nõustajate koolitamiseks 
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Nõuandetoetuse määr 

• 100% - 2h aastas 

• Kuni 90% - väiketöötlemine, keskkond, nõuetele 

vastavus, töötervishoid ja –ohutus 

• Kuni 80% - erialane (tehnoloogiline) ja juhtimine 

• Kuni 50% - finantsmajandus ja maaettevõtlus 

Ettevõtte äriplaani koostamise alast 

nõuannet toetatakse üks kord 

programmperioodi jooksul 
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Nõuandeteenuse osutaja 

Juriidiline isik, mis ühendab põllumajandustootjaid, 

maamajandushariduse, põllumajandusteaduse ja 

konsulentide esindajaid 

– tegeleb nõuandeteenuste pakkumisega 

– vähemalt 5 kehtiva kutsetunnistusega konsulenti 

– taotleja konsulendid osalevad regulaarselt koolitustel 

 

Valdkonnapõhised keskused 

Üldistavad keskused 
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Euroopa Innovatsioonipartnerlus 

(EIP) 

• EL väljatöötatud skeem, mitte vaid 

põllumajanduse jaoks 

• Moodustatav EIP võrgustik Euroopa 

tasandil – innovatsiooni/teabe levikuks ja 

killustatuse vähendamiseks 

• Liikmesriikides EIP töörühmad, millel 

rahastamisvõimalusi ka väljapool MAK 

2014-2020 (nt Horizon 2020) 
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Innovatsioonipartnerluse kohalikud 

töörühmad 

• Soodustada uuenduslike lahenduste kiiremat ja 

ulatuslikumat rakendamist 

• Teavitada teadlaskonda põllumajandustootja 

jaoks vajalikest teadusuuringutest 

• Luua lisandväärtus tihedama seosega 

teadusuuringute ja põllumajandustootmise 

vahel ning innustada olemasolevate 

innovatsioonimeetmete ulatuslikumat 

kasutamist 



Innovatsioonipartnerluse kohalikud 

töörühmad 

• Huvitatud osapooled: põllumajanduses, 

metsanduses ja toiduainetööstuses 

tegutsevad tootjad, teadustöötajad, nõustajad 

ja ettevõtjad (vähemalt teadus ja ettevõtja) 

• Toetuse saamisel töörühmad kehtestavad 

sisekorra, koostavad tegevuskava, levitavad 

projektide tulemusi 



Euroopa Innovatsioonipartnerlus (EIP) 

toetatavad tegevused 

• EIP töörühma tegevuskavas esitatud 

eesmärkide saavutamisega seotud 

tegevused sh katsete tegemised; 

• EIP töörühma tulemuste levitamine nii 

Eestis kui ka Euroopa Liidu tasandi EIP 

võrgustikus; 

• EIP töörühma koordineerimistegevused. 
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