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Põllumajandusministri 27. juuli 2010. aasta
määruse nr 85 „Põllumajandustoodetele ja

mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise
investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise

ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Vastu võetud 08.06.2011 nr 54

Määrus kehtestatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 58 lõike 5, § 59
lõike 5 ja § 60 lõike 4 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40)
artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013”.

Põllumajandusministri 27. juuli 2010. a määrust nr 85 „Põllumajandustoodetele jamittepuidulistele
metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse saamise nõuded,toetuse taotlemise ja taotluse
menetlemise täpsem kord” (RT I, 29.12.2010, 55) muudetaksejärgmiselt:

1)paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetust võib taotleda komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008, EÜ asutamislepingu artiklite 87ja 88
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks(üldine grupierandi määrus)
(ELT L 214, 09.08.2008, lk 3–47), artikli 2 punkti 7 tähendusesmikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja
või suurettevõtja, kellel oli taotluse esitamiseaastale vahetult eelnenud majandusaastal vähem kui 750 töötajat ja
kelle müügitulu nimetatudmajandusaastal oli väiksem kui 200 miljonit eurot.”;

2)paragrahvi 2 lõiget 3 täiendatakse punktiga 11järgmises sõnastuses:

„11) taotleja töötleb ja turustab Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas 1 nimetatud tooteid jamittepuidulisi
metsasaadusi ning nimetatud toodete ja saadustega seotud tooteid, on nimetatudtoodete ja saaduste töötleja ja
turustajana tegutsenud vähemalt taotluse esitamise aastale vahetulteelnenud ühe majandusaasta ning nimetatud
oma töödeldud toodete ja saaduste turustamisestsaadud müügitulu kas koos või eraldi moodustas taotluse
esitamise aastale vahetult eelnenudmajandusaastal üle 50% taotleja kogu müügitulust;”;

3)paragrahvi 2 lõike 3 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) taotleja võlakordaja ehk võõrkapitali osakaalu näitaja, mille arvutamisel jagatakse kohustustesumma
omakapitali summaga, oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kahemajandusaasta keskmisena väiksem
kui 2 või võrdne 2-ga;
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