Eesti maaelu arengukava 2007-2013 põllumajandusliku
keskkonnatoetuse alameetme keskkonnasõbralik majandamine
algkoolitus

KSM taotluste kontrollimine PRIA-s
Joonas Leib (OT menetlusbüroo)
Kristina Lepp (OT kontrollibüroo)

MAK toetuste taotlemine
Toetus

Taotlejate Taotletud
arv
pind (ha)

Taotletud
summa

Eelarves raha

KSM

2184

471 950

393 583 220

300 000 000

KST

501

9370

4 423 151

23 000 000

MAH
(pind!)

946

75 175

115 794 777

120 000 000 (sh
loomad)

17 932

24 895 192

42 000 000

MAH
2004-06
ESA

8488

353 567

138 244 990

138 000 000

NAT

1396

22 643

11 264 629

13 000 000

2747

8 029 506

7 800 000

OTL
PLK

842

21478

62 983 543

60 000 000

LKT

2335

121 684

81 738 288

68 000 000

SRT

9

351

177 558

1 000 000

NAM

2389

82 000 000

Kinnitatud toetusmäär :
KSMP 550kr/ha
KSML 900 kr/ha
Eelarve ületamisel võrdelise
vähendamise korral toetusmäär:
KSMP 419 kr/ha
KSML 686 kr/ha

Administratiivsed kontrollid (1)
Üldised kontrollid:
 Kas taotleja on FIE või äriühing? – kontrollitakse igal aastal.
 Kas võetud kohustuse jätkamist on kinnitatud? – kontrollitakse alates
teisest kohustuseaastast
 Kas kohustuse võtmise aastal on esitatud kohustuse võtmiseks vajalik
kohustuse võtmise kinnitus (vorm MT60)?
 2009. aastal kontrollitakse, kas taotlejad, kes võtsid 2007. aastal KST
kohustuse nitraaditundlikul alal on KSM toetusõigusliku maaga KSM
kohustusele üle läinud?
 Kontrollitakse, kas taotletud maakasutused ja kultuurid on toetusõiguslikud
KSM toetuse taotlemiseks
 Kontrollitakse, kas taotleja on taotlenud samaaegselt MAH ja KSML
toetust
Kõikide eelpool toodud puuduste kohta saadetakse taotlejatele ka
järelepärimised, milles antakse tähtaeg leitud puuduste kõrvaldamiseks

Administratiivsed kontrollid (2)
Administratiivselt kontrollitavad KSM toetuse nõuded:
 Kas KSML toetuse taotleja on taotlusele märkinud mustkesa põllu?
 Kas taotlusele on märgitud talvise taimkatte alla jäävaid põlde kogu
toetusõiguslikest põldudest 30%? – saadetakse järelepärimine
 Kas kuni 4-aastane rohumaa moodustab kogu taotlusel kirjas olevast
põllumajandusmaast rohkem kui 50%? – saadetakse järelepärimine
 Kas taotlusel on kogu KSM toetusõiguslikust maast 15% liblikõieliste
kultuuride all? – kontrollitakse kultuuride alusel – saadetakse järelepärimine
 Kas on läbitud kohustuslikud alg- ja täiendkoolitused?
Kõiki eelpool toodud nõudeid hinnatakse (raskust, ulatust ja püsivust), mille
alusel kujuneb sanktsioon.

KSM toetuse kohapealne kontroll

•

2009. a oli kohapealse kontrolli valimis 148 KSM taotlejat.

•

53 taotlejal (36% kontrollitud taotlejatest) avastati mingi nõude rikkumine.

•

9 taotlejal oli taotlusele märgitud lühiajalisi rohumaid üle 50%. Seetõttu ei
tekkinud neil õigust KSM toetust taotleda.

Peamised kohapealses kontrollis avastatud rikkumised

•

26 taotlejat (18% kontrollitud taotlejatest) ei kasvatanud majandusüksuse
toetusõiguslikul maal vähemalt 15% sertifitseeritud seemnega külvatud
põllumajanduskultuuri;

•

18 taotlejat (12% kontrollitud taotlejatest) oli kasvatanud samal põllul
teravilja kauem kui 3 järjestikusel aastal.

Sertifitseeritud seemnega külvamine

•
•
•
•
•

Vähemalt 15% põllukultuuride külvipinnast peab olema külvatud
sertifitseeritud seemnega.
Külvipinnaks ei loeta maasika-, köögivilja- ja rühvelkultuuridealust maad.
Allakülvi ei arvestata sertifitseeritud seemne hulka.
Taotlejal peavad olema esitada sertifitseeritud seemne pakendite etiketid.
Nõuet ei täitnud 26 taotlejat.

Kultuuride järgnevus
•

Teravilja ei tohi samal põllul kasvatada kauem kui 3 järjestikust aastat.

•

Sama liiki põllu, rühvel- või köögiviljakultuuri ei tohi samal põllul kasvatada kauem
kui 2 järjestikust aastat.

•

Mustkesa põllukultuuride järgnevust ei katkesta.

•

Kontroll taotluse ja põlluraamatu järgi.

•

Samal põllul kasvatas teravilja kauem kui 3 järjestikusel aastal 18 taotlejat.

•

Samal põllul kasvatas sama liiki põllu- rühvel- või köögiviljakultuuri kauem kui 2
järjestikusel aastal 3 taotlejat.

Põlluraamatu pidamine
•

Alates 2009 on põlluraamat kohustuslik kõikidele taotlejatele.

•

Põlluraamat võib olla paberkandjal või arvutis.

•

Põlluraamatusse tuleb kanda põllud, kus antud aastal on töid teostatud.

•

Sissekanded tuleb teha 10 päeva jooksul.

•

Põlluraamatut tuleb säilitada 10 aastat.

•

Vanemaid kui 2009.a põlluraamatuid kontrollime taotlejatel, kes olid eelnevatel
aastatel taotlenud toetusi, mis nõudsid põlluraamatu olemasolu.

•

Põlluraamatu pidamise nõuet rikkus 4 taotlejat.

Viljavaheldus- või külvikorraplaan
•

•

Plaan peab olema kõigi üle 0,3 ha kasutuses olevate põldude kohta, ka need,
mis ei ole PRIA registris.
Põllumaa hulka ei loeta:
 püsirohumaad;
 looduslikku rohumaad;
 puuvilja- ja marjakultuuridealust maad;
 ravim- ja maitsetaimedealust maad.

•

Kontrollime kohapeal nõuetele vastava plaani olemasolu (peab säilitama 5 a) ja
selle järgimist.

•

Nõuet rikkus 4 taotlejat.

Liblikõieliste 15% nõue

•

Kontrollitakse viljavaheldusplaani, põlluraamatu ja reaalse olukorra põhjal.

•

Arvesse läheb liblikõieliste puhaskülv või liblikõieliste kõrreliste heintaimede
segu.

•

Liblikõielisi võib kasvatada ka allakülvina.

•

Liblikõieliseks ei loeta segukülvi (hernes+teravili).

•

Nõuet ei täitnud 3 taotlejat.

Taimekaitseseade ja -tunnistus.

•

Kontrollime kasutuses oleva taimekaitseseadme tehnilise kontrolli läbimist kas
vastava kleebise või ülevaatusprotokolli olemasolu põhjal.

•

Ilma taimekaitsetunnistuseta osta ja kasutada lubatud timekaitsevahendite
nimekiri on TTI kodulehel.

•

Juhul, kui taimekaitsevahendit on kasutatud enne tunnistuse aegumist, siis
rikkumist ei ole.

•

Kui taimekaitse on tehtud teenusena, siis peab põlluraamatus kajastuma
teenuse osutaja nimi.

•

Nõuet rikkus 4 taotlejat.

Kuni 4-aastane rohumaa
• KSMi jaoks on toetusõiguslik kuni 4-aastane rohumaa.
• Heintaimede allakülviaastat loetakse 0-aastaks.
• Rohumaa toetusõiguslikkust kontrollitakse taotluste ja
põlluraamatu põhjal.
• Nõuet rikkus 4 taotlejat.

Väetusplaan
•

Väetusplaani ei pea koostama juhul, kui taotleja ei pea loomi ega väeta
põlde.

•

Väetusplaan peab olema kohapeal kontrollimiseks kättesaadav igal
kohustuseaastal alates 15.juunist.

•

Eelnevate aastate väetusplaane peab säilitama kogu kohustusperioodi
jooksul.

•

Väetusplaan oli koostamata 3 taotlejal.

AITÄH KUULAMAST!

