
                                            

 

 

 

 

 

 

 

HINDAMISKRITEERIUMID 

 

  HINDAMISKRITEERIUM NÄITAJA HINDEPUNKTID 
1 Eelistatakse alla 40-aastaseid 

taotlejaid 
- füüsilisest isikust ettevõtja, 
kes on taotluse esitamise  ajal 
noorem kui 40-aastane. 
 - äriühing, mille kõik osad või 
aktsiad kuuluvad füüsilisest 
isikust osanikule või 
aktsionärile, kes on taotluse 
esitamise ajal noorem kui 40-
aastane. 
- tulundusühistud, kui tema 
kõik liikmed vastavad määruse 
§ 4 lõigetes 1 ja 2 sätestatud 
nõuetele, 
- kui toetust taotlevad kaks või 
enam taotlejat ühiselt, siis 
kohaldatakse noore ettevõtja 
kohta sätestatud nõudeid juhul, 
kui kõik taotlejad vastavad 
määruse §4 lõigetes 1 ja 2 
sätestatud nõuetele 
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2 Eelistatakse ettevõtte põhivara 
tulemuslikumalt kasutavaid taotlejaid  
(müügitulu ja põhivara ehitiste, 
masinate ja seadmete suhtarv) 

=> 2  
 

5 

   =1,5 - <2  4 

  =1-<1.5 3 

  =0.75-<1 2 

  =0.5-<0.75 1 

  <0,5 0 

3 Eelistatakse taotlejaid, kelle 
müügitulust moodustab omatoodetud 
põllumajandussaaduste müügist või 
nende töötlemisel saadud 
põllumajandustoodete müügist saadud 
tulu suurema osa  

Taotleja omatoodetud 
põllumajandussaaduste 
müügist või nende töötlemisel 
saadud põllumajandustoodete 
müügist saadud tulu  
moodustab üle 90% 
müügitulust 

10 

    Taotleja omatoodetud 
põllumajandussaaduste müük 
või nende töötlemisel saadud 

5 

Põllumajandusministri  
09. novembri 2007. a  

määruse nr 129  
“Loomakasvatusehitise  

investeeringutoetuse saamise 
nõuded, toetuse taotlemise ja 
taotluse menetlemise täpsem 

kord” 
ll iissaa    55  



põllumajandustoodete müük 
moodustab 75―90% 
müügitulust 

4 Eelistatakse taotlejaid, kes turustavad 
mahetoodangut 

Üle 50% müügitulust 
moodustab omatoodetud 
mahetoodangu müügist saadud 
tulu 
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    20―50% müügitulust 
moodustab omatoodetud 
mahetoodangu müügist saadud 
tulu  
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5 Taotleja tegutsemise aeg Alates kolmandast 
tegutsemisaastast iga 
tegutsemisaasta eest 1punkt, 
kuid mitte rohkem kui 10 
punkti  

1-10 

6 Eelistatakse taotlejaid, kes tegelesid 
põllumajandussaaduste tootmisega 
aastatel 2004―2006, kuid ei ole saanud 
Eesti riikliku arengukava 2004―2006 
meetme 3.1  raames investeeringu 
toetust (RAK 3.1) ja 
põllumajandusministri 30. juuli 2004. a 
määruse nr 130 raames sõnnikuhoidlale 
esitatavate veekaitsenõuetega 
vastavusse viimise toetust (NVV)  

6.1 Taotleja ei ole saanud 
RAK 3.1 ja NVV raames 
toetust 
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  6.2 Taotleja ei ole RAK 3.1 ja 
NVV raames saanud toetust 
rohkem kui  1,5 miljonit 
krooni 
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  6.3 Taotleja,  kes taotles 2005. 
aastal RAK 3.1 raames toetust 
ja vastas nõuetele, aga kelle 
taotlus on rahapuudusel 
rahuldamata 
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