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 Eesmärgid

Konverentsi eesmärk on:

• pakkuda liikmesriikidele ja korraldusasutustele 

täiendavaid teadmisi rahastamisvahendite eeliste, 

detailide ja sobivuse kohta MAKi eesmärkide täitmisel,

• anda võimalus süvitsi arutleda aktuaalsete tehniliste 

küsimuste üle, millega korraldusasutustel ja 

liikmesriikidel tuleb seoses rahastamisvahendite 

kujundamise ja ülesehitusega silmitsi seista, ning

• tutvustada, missugust tuge pakub koostöö fi-compassi, 

Euroopa Komisjoni ja EIB Grupiga.

Toimumiskoht
Swissôtel, Tornimäe 3, 10145 Tallinn

> Kuidas tulla

Töökeeled
Konverentsil on sünkroontõlge eesti, inglise ja itaalia keelde.

Kuidas end konverentsile kirja panna?
Palun registreeruge https://www.fi-compass.eu.

Registreerimine lõppeb reede 7. juulil 2017. 

Konverentsil saab osaleda kuni 120 inimest.

Registreerumiseks klõpsake siin

Kuna kohtade arv on piiratud, soovitame registreeruda 
võimalikult aegsasti.
Kui olete registreerunud, kuid ei saa siiski osaleda, palume 
sellest teatada aadressile: fi-compass@eib.org.

Osalemisega seotud kulud
Konverents on tasuta. Reisi- ja majutuskulude eest peavad 
hoolitsema osalejad ise. Ettenägematute asjaolude korral, nt 
force majeure või väga väike osalejate arv, võib konverents edasi 
lükkuda või ära jääda. Registreerunud osalejatele teatatakse 
sellest viivitamatult e-kirjaga. Reisi- ja majutuskulusid ega 
kaotatud töötunde ei hüvitata.

Konverentsist
Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat korraldab koostöös 

Euroopa Investeerimispangaga (fi-compass) kuuenda makroregionaalse 

konverentsi Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) 

rahastamisvahendite teemal. Osalejad saavad täiendavaid teadmisi sellest, 

kuidas kasutada rahastamisvahendeid EAFRD eesmärkide saavutamiseks 

ja lisainfot rahastamisvahendite rakendamise kohta põllumajanduses ja 

põllumajandusettevõtluses.

Osalejatele tuuakse konkreetseid näiteid rahastamisvahendite rakendamisest 

põllumajanduses ja maaelu arendamisel ning tutvustatakse, millist nõustamist 

ja tuge annavad seoses rahastamisvahendite praktilise kasutamisega fi-

compass ja Euroopa Komisjon ning Euroopa Investeerimispanga Grupp.

Tegemist on järjekordse konverentsiga fi-compassi EAFRD makroregionaalsete 

ja iga-aastaste ürituste reas, mis on varem toimunud Dublinis, Viinis, Riias, 

Madriidis, Roomas, Varssavis ja Brüsselis.

Osalejad

Konverentsi sihtrühm on:

• põllumajanduse ja maaelu arendajad ELi liikmesriikidest ja 

regioonidest,

• EAFRD korraldusasutused, teised Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide korraldusasutused,

• EAFRD maaelu arengukavade või muu ELi rahastamisallikate 

rahastamisvahendite kujundamise, rakendamise ja edendamisega 

vahetult seotud finantsasutused ning nende ühendused,

• talupidajate liidud, metsaliidud,

• äriinglid, maaettevõtjaid ühendavad liidud,

• muude Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

rahastamisvahendite haldamise või rakendamisega seotud asutused, 

jt.

Samuti on teretulnud:

• kohalikud või (makro)regionaalsed asutused, kes fondifonde 

rakendavad või nende rakendamist kaaluvad,

• finantsvahendajad, nt pangad või spetsialiseeritud asutused,

• kapitaliinvestorid,

• kohalike algatusrühmade esindajad, ning võimalusel

• lõppsaajad ja teised, sh akadeemikud, kes toetavad 

rahastamisvahendite rakendamist.
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Päevakava
Tallinnas 12. juulil 2017 (kolmapäev)

Toimumiskoht: Swissôtel, Tornimäe 3, 10145 Tallinn

Vestlust juhib: Cathy Smith, fi-compassi ekspert

09:00 Saabumine, registreerimine ja hommikukohv

09:30 Tervitussõnad ja sissejuhatus

Konverentsi avasõnad

Pr Josefine Loriz-Hoffmann, direktor, põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat, Euroopa Komisjon

Hr Marko Gorban, Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler, Maaeluministerium, Eesti Euroopa Liidu eesistumine

Hr Frank Lee, divisjonijuht, rahastamisvahendite alane nõustamine, Euroopa Investeerimispank

Hr Alessandro Gargani, Euroopa Investeerimisfond

Küsimused ja vastused

10:20 COPA-COGECA ja Eesti põllumeeste vaade: ÜPP ning investeerimisvajadus Eesti põllumajanduses 

Pr Oana Neagu, üldasjade direktor, COPA – COGECA

Hr Roomet Sõrmus, juhatuse esimees, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Küsimused ja vastused

10:50 Kohvipaus ja networking

11:15 Rahastamisvahendite kaudu antav EAFRD toetus põllumajandusele ja maapiirkonna ettevõtetele Eestis

Eesti EAFRD laenufond – praegune olukord ja tulevik

Pr Merle Saaliste, Maaeluministerium

Investeeringud ja majanduslik areng Eesti põllumajanduses

Pr Katrin Noorkõiv, Luha Lihatööstus OÜ

Hr Richard Tomingas, Forestplanter OÜ

Laenukäendused Eesti põllumajandusele

Hr Madis Reinup, juhatuse liige, Maaelu Edendamise Sihtasutus

KredExi laenukäendus põllumajandusliku toidutööstuse ja metsanduse ettevõtetele

Hr Jarmo Liiver, ettevõtlusdivisjoni juht, KredEx

Küsimused ja vastused ning arutelu

12:30 Lõunapaus

13:30 Algatused põllumajanduslike ja maapiirkonna ettevõtete toetamiseks rahastamisvahendite abil

Rahastamisvahendid käesoleva programmiperioodi jooksul ja tulevikuväljavaated

Hr Michael Pielke, üksuse juhataja, põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat, Euroopa Komisjon

Korraldusasutuste kogemused EAFRD rahastamisvahendite ettevalmistamisel

Multiregionaalne EAFRD garantiifond Itaalias

Hr Giuseppe Pan, põllumajanduse ja kalanduse regionaalne minister, Veneto piirkond

Hr Mauro Trapani, direktor, majandusasjad ja maaelu areng, Veneto piirkond

Hr Alessandro Gargani, Euroopa Investeerimisfond

Ettevalmistused EAFRD rahastamisvahendite loomiseks Sloveenias

Pr Tanja Gorišek, korraldusasutus, Sloveenia

Jätkub järgmisel leheküljel
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Päevakava
Tallinnas 12. juulil 2017 (kolmapäev)

Toimumiskoht: Swissôtel, Tornimäe 3, 10145 Tallinn

Vestlust juhib: Cathy Smith, fi-compassi ekspert

EFSI toetus, põllumajanduse ja maaelu areng: hetkeolukord ja näited Euroopa investeerimisprojektide portaalist – mis on uus ja 

mida oodata tulevikus

Pr Laure Blanchard-Brunac, majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat, Euroopa Komisjon

Küsimused ja vastused ning arutelu

15:00 Kohvipaus ja networking

15:15 Korraldusasutuste kogemused finantsinstrumentidega

EAFRD rahastamisvahendite programmiperioodi 2014-2020 uuringu lõpptulemused: tulevikuväljavaated

Hr Bernd Schuh, Austria Ruumiplaneerimise Instituut ÖIR, Austria

Esimesed õppetunnid EAFRD rahastamisvahendite uuringu põhjal: tulevikuväljavaated

Hr Mario Guido, Euroopa Investeerimispank

EIB (fi-compassi) roll EAFRD rahastamisvahendite toetamisel: tegevused praegu ja tulevikus

Dr Nivelin Noev, põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat, Euroopa Komisjon

Küsimused ja vastused ning arutelu

16:20 Lõppsõnad

Pr Josefine Loriz-Hoffmann, direktor, põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat, Euroopa Komisjon

16:30 Konverentsi lõpp
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Põllumajanduse ja maaelu 
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Euroopa Investeerimispank
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Jaga:
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Tallinnas toimuvast fi-compassi konverentsist valmib graafiline kokkuvõte


