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toetamine keskkonnaministri 13.10.2016 määruse nr
35 alusel
Austatud härra Kaufmann
Keskkonnaministri 13.10.2016 määruse nr 35 „Toetuse andmise tingimused avatud taotlemise
korral meetmes „Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine” tegevuste
„Kaitstavate elupaikade taastamine” ja „Poollooduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad
investeeringud” raames“ (edaspidi TAT) § 5 lõike 1 punktide 3 ja 4 alusel on toetatavaks
tegevuseks loopealse (6280*), lubjarikka aruniidu (6210), lubjavaese aruniidu (6270*),
nõmmeniidu (4030), lamminiidu (6450) ja soostunud niidu (7230) ning poollooduslike koosluste
tegevuskavas toodud liigikaitseliselt olulise rannaala taastamiseks ja hooldamiseks vajaliku karja
soetamine ning lubjarikka aruniidu (6210), lubjavaese aruniidu (6270*), puisniidu (6530*),
lamminiidu (6450) ja soostunud niidu (7230) hooldamiseks vajalike töövahendite soetamine.
Toetuse andmisel tuleb lähtuda TAT-s sätestatud regulatsioonist.
TAT § 3 lõike 1 alusel on toetuse andmise eesmärk parandada või säilitada kaitstavate
poollooduslike koosluste ja neist sõltuvate liikide seisundit.
TAT § 11 lg-s 1 viidatud taotluste menetlemise määruse § 4 lg 1 p 14 kohaselt toetust ei taotleta
kulule, millele on toetust juba eraldatud teisest meetmest või riigisisestest või muudest välisabi
vahenditest. TAT § 11 lg 2 p 3 kohaselt peab taotlus sisaldama kinnitust, et taotleja ei ole saanud
ega saa sama kulu hüvitamiseks toetust riigieelarvest, Euroopa Liidu või muudest välisabi
finantsvahenditest.
TAT § 16 kohaselt hinnatakse ka taotluse kuluefektiivsust. Vastavalt seletuskirjale tähendab
projekti kuluefektiivsus, et projektis kavandatud väljundid, nende loomiseks ellu viidavad
tegevused ning tegevuste elluviimiseks arvestatud ressursimahud on piisavad projekti tulemuse
saavutamiseks. Sealjuures hindab rakendusüksus, kas kulud tagavad poollooduslike koosluste
loodusväärtuste säilitamise ja nõuetekohase hoolduse, arvestades sealjuures kohalikke
keskkonnatingimusi ning kasutades selleks võimalikult efektiivseid, säästlikke ja ökonoomseid
lahendusi.
Looduskaitse arengukava (edaspidi LAK) näeb ette, et aastaks 2020 peab hooldatavate
poollooduslike koosluste pindala suurenema 45 000 hektarini. Praegu on hoolduses poollooduslike
koosluste hooldustoetuse alusel 27 000 hektarit. LAK-s toodud eesmärkide poole liikumiseks on
vajalik hooldustegevuste jaoks investeeringute toetamine võimalikult suurel pindalal.
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Kuigi parima võimaliku hoolduse tagab karjatamise ja niitmise kombineerimine, siis
poolloodusliku koosluse säilitamise tagamiseks piisab kas poollooduslike koosluste karjatamisest
või niitmisest.
Seetõttu ei ole riigi seisukohast kuluefektiivne ala mitmekordne investeeringute toetamine (samale
alale nii kariloomad kui töövahendid). Seega, kui taotluse alale on viimase viie aasta jooksul KIK
keskkonnaprogrammist, EL struktuurivahenditest või muudest välisabi finantsvahenditest
kariloomade või niidutehnika soetamist toetatud, siis ei ole põhjendatud käesoleva vooru raames
ala teistkordne toetamine vastavalt niidutehnika või kariloomadega. Poollooduslike koosluste
hooldamiseks vajaliku taristu ja kariloomade toetamise abikõlblikkust ja kuluefektiivust hindab
hindamiskomisjon.
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