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Maaeluministri 03.02.2017 määrus nr 14  

„Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise 

investeeringutoetus“ 

Lisa 6 

(maaeluministri xx.xx.2021 määruse nr xx sõnastuses) 

 

Muude põllumajandussaaduste tootmise (kaasa arvatud mesindus) tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid 

1. Sotsiaalmajanduslikud hindamiskriteeriumid 

 
Hindamiskriteerium Kriteeriumi kirjeldus/alakriteeriumid Hindepunktid 

1.1 Taotleja tegeleb põllumajandusliku tegevusega 

Taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe 

majandusaasta keskmine omatoodetud 

põllumajanduslike toodete müügitulu osakaal1 kogu 

müügitulus oli üle 70,00% 
2 

1.2 Taotleja on noor põllumajandustootja2 
 

3 

                                                           
1 Tootjarühma ja tootjaorganisatsiooni puhul vaadatakse tootjarühma või tootjaorganisatsiooni turustatud põllumajanduslike toodete müügitulu osakaalu tema kogu müügitulus. 

Kui tunnustatud tootjarühm või tootjaorganisatsioon on tegutsenud alla kahe majandusaasta, siis vaadatakse tema turustatud põllumajanduslike toodete müügitulu osakaalu kogu 

müügitulus taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta andmete alusel. 
2 Taotleja on noor põllumajandustootja ehk ettevõtja määruse § 18 lõike 5 tähenduses. 
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1.3 

Taotleja, kes tõenäoliselt vajab investeeringu tegemiseks toetust 

enam 

 

Taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe 

majandusaasta keskmine müügitulu oli vahemikus3 

 

14 000 – 100 000 eurot 

 

100 000,01 – 200 000 eurot 

  

200 000,01 – 850 000 eurot 

 

 

 

3 

 

2 

 

1 

1.4 Taotleja kavandab investeeringu teha saarel 
Taotleja investeeringuobjekt asub saarel või ta kavandab 

investeeringu teha saarel 

1 

Sotsiaalmajanduslike hindamiskriteeriumite hindepunktid kokku 9 

 

2. Keskkonnaeesmärkide täitmisesse panustamise hindamiskriteeriumid 

 
Hindamiskriteerium Kriteeriumi kirjeldus/alakriteeriumid Hindepunktid 

2.1 

Taotlejal4 on keskkonnanõuete täitmise kohustus 

keskkonnasõbraliku majandamise toetuse alusel või taotleja on 

mahetootja5 

 2 

2.2 
Taotleja teeb investeeringu niisutussüsteemi ehitamiseks katmikalal 

või avamaal 
 4 

                                                           
3 Tootjarühma ja tootjaorganisatsiooni puhul jagatakse tootjarühma või tootjaorganisatsiooni taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta keskmine müügitulu 

tema liikmete arvuga. Kui tootjarühm või tootjaorganisatsioon on tegutsenud alla kahe majandusaasta, siis vaadatakse tema majandusaasta müügitulu taotluse esitamisele 

vahetult eelnenud majandusaasta andmete alusel. 
4 Tootjarühma ja tootjaorganisatsiooni puhul peab nimetatud kohustus olema tootjarühmal või tootjaorganisatsioonil või kõigil tema liikmetel. 
5 Tema ettevõte peab olema tunnustatud põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määruse nr 26 “Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine 

ja taotluse menetlemise kord“ § 1 lõike 1 alusel või ta on esitanud ettevõtte tunnustamiseks mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks taotluse Põllumajandus- ja 

Toiduametile. Kui taotlejaks on tootjarühm või tootjaorganisatsioon, siis peab tema iga liikme ettevõte olema mahepõllumajanduse valdkonnas tunnustatud või on tema liige 

esitanud ettevõtte tunnustamiseks mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks taotluse Põllumajandus- ja Toiduametile. 
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2.3 
Taotleja teeb investeeringu aiandus- ja mesindussaaduste hoidla 

jahutussüsteemi ehitamiseks6 
 4 

2.4 
Taotleja teeb investeeringu katmikala vee kokkuhoidu või 

energiasäästu parendamiseks7 

Taotleja teeb investeeringu katmikala vee kokkuhoidu ja 

taaskasutamist võimaldava niisutussüsteemi ehitamiseks 
4 

Taotleja teeb investeeringu katmikala energiasäästu 

parendamiseks 

2.5 

Taotleja teeb investeeringu taimekaitsevahendi kasutamise kogust 

reguleeriva seadme või taimekahjustajate monitooringu- ja 

hoiatussüsteemi ostmiseks 

Taotleja teeb investeeringu taimekaitsevahendi 

kasutamise kogust reguleeriva seadme8 ostmiseks 

1 

Taotleja teeb investeeringu taimekahjustajate 

monitooringu- ja hoiatussüsteemi ostmiseks 

2 

Keskkonnaeesmärkide täitmisesse panustamise hindamiskriteeriumite hindepunktid kokku 22 

 

3. Majanduslikud hindamiskriteeriumid 

 Hindamiskriteerium Kriteeriumi kirjeldus/alakriteeriumid Hindepunktid 

3.1 
Taotleja võlakordaja9 on taotluse esitamisele vahetult eelnenud 

majandusaastal alla 0,33 

 
2 

3.2 

Taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta 

keskmine korrigeeritud ettevõtluse tulem või müügitulu 

puhasrentaablus 

Taotlejal, kes on füüsilisest isikust ettevõtja ja peab 

raamatupidamist kassapõhiselt, oli taotluse esitamisele 

vahetult eelnenud kahe majandusaasta keskmine 

korrigeeritud ettevõtluse tulem10 vahemikus 

0–5000 eurot 

 

5000,01 – 30 000 eurot 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

                                                           
6 Ehitamiseks loetakse ehitusseadustiku § 4 tähenduses ehitamist. 
7 Parendamiseks loetakse ehitusseadustiku § 4 tähenduses ehitamist. 
8 Seade, millel on üksikpihustilülitus, kus automaatika või käsijuhtimine lülitab vastavalt masina liikumisele sisse ja välja üksikud pihustid. 
9 Võlakordaja on võõrkapitali osakaalu näitaja, mille arvutamisel jagatakse taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta kohustuste summa koguvara summaga. 
10 Korrigeeritud ettevõtluse tulem arvutatakse Maksu- ja Tolliametile esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tuludeklaratsiooni vormi E näitajate põhjal, 

kasutades selleks järgmist valemit: rida 4 + rida 1.2.1 + rida 2.2.1 + rida 3.2.1 + rida 2.4 + rida 3.4. 
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30 000,01 – 100 000 eurot 

 

1 

 

Taotlejal11, kes on juriidilisest või füüsilisest isikust 

ettevõtja ja peab raamatupidamist tekkepõhiselt, oli 

taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe 

majandusaasta keskmine müügitulu puhasrentaablus 

vahemikus 

 

0–0,05 

 

0,051–0,11 

 

üle 0,11 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

1 

3.3 Suurema omafinantseeringuga investeeringud 

Omafinantseeringu osakaal toetatava tegevuse 

abikõlblike kulude maksumuses on 

 

60–70% 

 

70–80% 

 

80–85% 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

3.4 
Taotleja teeb investeeringu katmikala12 või aiandus- ja 

mesindussaaduste hoidla13 ehitamiseks 

 
2 

3.5 Taotleja teeb investeeringu elektrigeneraatori14 ostmiseks  1 

                                                           
11 Kui taotlejaks on tootjarühm või tootjaorganisatsioon, kes on tegutsenud alla kahe majandusaasta, siis vaadatakse tema müügitulu puhasrentaablust taotluse esitamisele 

vahetult eelnenud majandusaasta andmete alusel. 
12 Katmikala hulka loetakse kasvuhoone ja statsionaarne kiletunnel. 
13 Aiandus- ja mesindussaaduste hoidla ehitamise hulka loetakse ka hoidla seadmete (v.a jahutusseadmed) ostmine ja vajaduse korral paigaldamine. 
14 Elektrigeneraator peab olema statsionaarne ja tagama võimaliku elektrikatkestuse korral tootmisüksuse elektriga varustatuse läbi tootmisüksuse jaotustoite, varutoite või 

peakilbi. 
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3.6 
Taotleja teeb investeeringu aiandussaaduste kuivati või 

aiandussaaduste kuivatamist võimaldava seadme ostmiseks15 

 
1 

3.7 
Taotleja teeb investeeringu valdkonda, kus Eesti isevarustatuse tase 

ei ole täidetud16 

 1 

Majanduslike hindamiskriteeriumite hindepunktid kokku 12 

 

4. Ühistegevusega seotud investeeringu hindamiskriteerium 

 
Hindamiskriteerium Kriteeriumi kirjeldus/alakriteeriumid Hindepunktid 

 
Taotleja on tunnustatud tootjarühm või tunnustatud 

tootjaorganisatsioon 

 
2 

Ühistegevusega seotud investeeringu hindamiskriteeriumi hindepunktid kokku 2 

 

Hindamiskriteeriumite maksimaalne hindepunktide summa 45 

Hindamiskriteeriumite minimaalne hindepunktide summa (25% maksimaalsest hindepunktide summast) 12 

 

                                                           
15 Aiandussaaduste kuivati ja aiandussaaduste kuivatamist võimaldav seade võimaldavad kogutud saaki kuivatada pärast saagi koristamist ja enne saagi võimalikku töötlemist. 

Ostetav aiandussaaduste kuivati või aiandussaaduste kuivatamist võimaldav seade peab olema kantud võrdlushindade kataloogi. 

16 Isevarustatuse tegevusega seotud investeeringuks loetakse marjade, puu- ja köögivilja, metsataimede või lillede kasvatamisse ning mesinduse arendamisse määruse § 4 lõike 1 

punktides 1 ja 2, 5–8, 10 ja 11 ning lõike 2 punktides 4–11 nimetatud tegevused. 


