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Mis on ärimudel?
Võtmepartnerid

Võtmetegevused

Kes on meie
võtmepartnerid?
Kes on meie peamised
varustajad?
Milliseid
võtmeressursse saame
me oma partneritelt?
Milliseid võtmetegevusi
meie partnerid
teostavad?

Milliseid võtmetegevusi
meie väärtuspakkumine
nõuab? Kanalid?
Kliendisuhted? Tulu
allikad?

Võtmeressursid
Milliseid
võtmeressursse meie
väärtuspakkumine
vajab? Kanalid?
Kliendisuhted? Tulu
allikad?

Väärtuspakkumin Kliendisuhted
Milliseid kliendisuhteid
e

Kliendi
segmendid

Mis väärtust me
kliendile pakume?
Millist kliendi probleemi
lahendame?
Milliseid tooteid ja
teenuseid me igale
kliendi segmendile
pakume?
Milliseid kliendi vajadusi
rahuldame?

Kelle jaoks me väärtust
loome?
Kes on meie kõige
olulisemad kliendid?

iga segment ootab?
Millised suhted meil on?
Kuidas need ülejäänud
ärimudelisse on
integreeritud?
Mis nende kulu on?

Kanalid
Kuidas kliendid
tahavad, et nendeni
jõutaks?
Kuidas me nendeni
jõuame?
Millised kanalid
töötavad, on kuluefektiivsemad?

Kulu struktuur

Tulu allikad

Mis on meie ärimudeli kõige olulisemad kulud?
Millised võtmeressursid on kõige kulukamad?
Millised võtmetegevused on kõige kulukamad?

Milliste väärtuste eest on kliendid valmis maksma?
Mille eest nad praegu maksavad?
Kuidas nad praegu maksavad?
Kuidas nad eelistavad maksta?
Kuidas iga tulu allikas kogutuludesse panustab?

A.Osterwalder, Y.Pigneur „Business Model Generation“

Milline on tuleviku ärimudel?
• Millist väärtust loome tulevikus?
• Kellele ja kuidas me tulevikus väärtust loome?
• Milliseid tegevusi, ressursse ja partnereid tulevikus väärtuse
loomiseks kasutame?
• Milliste väärtuste eest tulevikus makstakse? Milliseid kulusid
selle väärtuse loomiseks teha tuleb?

ÜPP tuleviku puzzletükid

MFF Üleminek

Strateegia- ÜPP
kava
reform

Millist väärtust loome tulevikus?
Tõhustada arukat,
vastupidavat ja
mitmekesist
põllumajandussektorit, mis
tagab toiduga
kindlustatuse

Edendada
keskkonnahoidu ja
kliimameetmeid ning
panustada liidu
keskkonna- ja
kliimaeesmärkidesse

Parandada maapiirkondade
sotsiaal-majanduslikku
olukorda

Kuidas me uuele mudelile üle läheme?

2021-2022

2021-2027

2014-2020

• Maaelu arengukavade pikenemine
2 aasta võrra
• Vanad meetmed, uus raha
• Keskkonnatoetuste puhul võimalus
võtta uusi lühemaid kohustusi, 1
aasta kaupa kohustusi pikendada
• Jätkuvad senised otsetoetused –
ÜPT ja seotud toetused (valikuid
võimalik iga aasta uuendada)
• Võimalus maksta üleminekutoetusi
• LEADER – uute kohalike
arengustrateegiate koostamine ja
teoreetiliselt ka nende
rakendamine

Kellele me tulevikus väärtust loome?

Milliseid tegevusi väärtuse loomiseks kasutame:
sissetulekud

Milliseid tegevusi väärtuse loomiseks kasutame:
keskkond
UUS
Vabatahtlik
tootjale

Kohustuslik
tootjale

Rohestamine

Nõuetele vastavus

Ökokavad

Tingimuslikkus

Kohustuslik
tootjale

Kohustuslik
tootjale

Keskkonnatoetused

Keskkonnatoetused

Vabatahtlik
tootjale
Vabatahtlik
tootjale
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Milliseid tegevusi väärtuse loomiseks kasutame:
maaelu

Kuidas me tulevikus väärtust loome? (1)
Aruka ja vastupanuvõimelise põllumajandussektori toetamine
Toetada põllumajandustootja
elujõulisust tagavat sissetulekut
ja vastupanuvõimet kogu EL-is, et
tagada toiduga kindlustatus
•
•

•
•
•

•

Põhiline sissetulekutoetus jätkusuutlikkuseks
Täiendav ümberjaotav sissetulekutoetus
jätkusuutlikkuseks
Tootmiskohustusega seotud
sissetulekutoetus
Saagi, loomade ja taimede
kindlustusmaksete toetamine
Loodusõnnetustes või katastroofides
kahjustunud põllumajandusliku tootmise
potentsiaali taastamise ja asjakohaste
ennetusmeetmete rakendamise toetamine
Investeeringud põllumajandusega seotud
taristu kaasajastamisse

Suurendada konkurentsivõimet ja
turule orienteeritust, pöörates
erilist tähelepanu teadusuuringutele,
tehnoloogiale ja digiüleminekule
•
•
•
•
•
•
•

Põllumajandustootjate materiaalsed ja
immateriaalsed investeeringud
Toiduainetööstuste materiaalsed ja
immateriaalsed investeeringud
Põllumajandustootjate ja toiduainete
töötlejate müügivõimekuse tõstmine
Väikeste põllumajandusettevõtete
arendamine
Mesindusprogramm
(sektoripõhine sekkumisliik)
Sektoripõhine sekkumisliik puu- ja
köögiviljasektoris
Sektoripõhine sekkumisliik muus sektoris

Parandada põllumajandustootjate
positsiooni tarneahelas

•
•
•
•

Tunnustatud tootjaorganisatsioonide
arendamise toetamine
Tunnustatud tootjaorganisatsioonide
loomise toetamine
Ühistulised investeeringud
materiaalsesse ja immateriaalsesse
põhivarasse
Liidu ja riiklike kvaliteedikavade
rakendamise toetamine

Kuidas me tulevikus väärtust loome?
(2)Keskkonnahoiu ja kliimameetmete edendamine ning EL keskkonna- ja
kliimaeesmärkidesse panustamine

Panustada kliimamuutuste
leevendamisse ja nendega
kohanemisse ning säästvasse
energiasse
• Lupjamine
• Väärtusliku püsirohumaa
säilitamine
• Metsa süsiniku sidumise ja
kliimamuutuse leevendamise
võimekuse suurendamine
• Põllumajandustootjate
materiaalsed ja immateriaalsed
investeeringud

Edendada säästvat arengut ja
selliste loodusvarade tõhusat
majandamist nagu vesi, muld ja
õhk
• Keskkonnapraktikate ökokavad
• Mahepõllumajanduse ökokava
• Mahepõllumajandusele ülemineku
toetus
• Keskkonnasõbralik majandamine
• Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja
marjakasvatuse toetus
• Mulla- ja veekaitsetoetus
• Keskkonnakaitselised
maaparandusrajatised

Panustada elurikkuse kaitsesse,
edendada ökosüsteemi
teenuseid ning säilitada elupaiku
ja maastikke
•
•
•
•
•
•
•

•

Ökoalade ökokavad
Tolmeldajate tugiala ökokava
Ökosüsteemi säilitamise ökokava
Kohalikku sorti taimede
kasvatamise toetus
Karjatatavate rohumaade toetus
Poolloodusliku koosluse
hooldamise toetus
Ohustatud tõugu looma pidamise
toetus
Elurikkuse soodustamine Natura
2000 erametsades

Kuidas me tulevikus väärtust
loome? (3)

Maapiirkondade sotsiaalmajandusliku olukorra edendamine
Edendada tööhõivet,
majanduskasvu, sotsiaalset
kaasatust ja maapiirkondade
arengut, sh biomajandust ja säästvat
metsamajandust

Olla atraktiivne noorte
põllumajandustootjate jaoks ja
soodustada ettevõtluse arengut
maapiirkonnas

•

•

Täiendav sissetulekutoetus
noortele põllumajandustootjatele
Põllumajandusliku tegevusega
alustava noore ettevõtluse
soodustamine

•

•
•
•
•
•
•

Investeeringud maapiirkonna
ettevõtete arendamiseks
Maapiirkonna ettevõtluskeskkonna
arendamine
Maapiirkonna ettevõtluse stardiabi
Kohaliku arengu strateegiate
koostamine
LEADER – kogukonna juhitud
kohalik areng
Ringbiomajanduse arendamine
maapiirkonna (ettevõtete)
konkurentsivõime suurendamiseks
Metsataristu korrashoid ja
arendamine

Parandada EL-i põllumajanduse
reageerimist ühiskonna nõudlusele
toidu ja tervise osas, sh säästval moel
toodetud ohutu ja toitev toit, toidu
raiskamine, loomade heaolu

•
•
•
•
•

Loomade heaolu toetus
Loomade tervise kõrgemate
majandamisnõuete toetus
Loomataudide
kontrollprogrammide alase
koostöö toetus
Mahepõllumajandusloomade
heaolu toetus
Toiduainetööstuste materiaalsed
ja immateriaalsed investeeringud

Kuidas me tulevikus väärtust loome? (4)
Sektori kaasajastamine põllumajanduses ning maapiirkondades
teadmiste edendamise ja jagamise, innovatsiooni ja digiülemineku abil
ning nende kasutuselevõtu ergutamine

• Nõustajate koolitus
• Nõustajate järelkasvu programmi toetamine
• Nõustamissüsteemi toetus (tugiteenused nõustajatele,
koordineeriv keskus)
• Nõuandeteenuse osutamise toetus
• Teadmussiire
• Innovatsioonikoostöö
• Investeeringud bioressursside väärindamise
tehnoloogiate demonstreerimiseks

Milliseid ressursse väärtuse loomiseks
kasutatakse? Milliseid kulusid selle väärtuse
loomiseks teha tuleb?
702 mln
1,3 mld
eurot
+ 30%

eurot
- 4%
Kuni 25%
+ 15% keskkond/kliima +2% noored

Noored – min 2%

Seotud toetused
Max 15%
Ökokavad
Min 20%

Kuni 30%

Leader – min 5%
TA – max 6%
Keskkonnameetm
ed
Min 30%

Kokkuvõtteks …

Aitäh
kõigile tänastele ja tulevastele
põllumeestele!

