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Taotluste hindamise kriteeriumid 
 

  A Kavandatava investeeringu hindamine        

Kriteerium Näitaja   Hinne Maksimaalne 
hinne 

kuni 10% 1 
10–20%  2
20–30%  3

1 Investeeringu mõju ettevõtja 
tegevusele 

Lisandväärtuse kasv töötaja kohta1

üle 30% 4 

4 

0–50% 3 
50–75% 2 

2 Taotletava avaliku sektori toetuse 
suurus  

Taotletava toetuse osakaal maksimaalsest võimalikust 
toetusmäärast, mida taotlejale kavandatava investeeringu 
puhul on võimalik määrata2  

75–95%  1
3 

3.1 Paiknemine haldusjaotuse järgi    
- Tallinn ja Tallinnaga piirnev vald  1 
- Harjumaa (v.a Tallinn ja Tallinnaga piirnev vald) või muu maakonna 
maakonnakeskus ja sellega piirnev vald  3 

-  maakonna maakonnakeskusega mittepiirnev vald (v.a Harjumaa 
vald) 4 

3  Investeeringuobjekti asukoht

3.2 Paiknemine saarel   1 

5 

4 Investeeringu mõju tööhõivele Investeeringu tegemine aitab säilitada või suurendada ettevõtte töökohtade 
arvu  1  1

5  Investeeringu innovaatilisus 5.1 Võetakse kasutusele ettevõtte jaoks uus tehnoloogia   3 17 



5.2 Hakatakse tootma erivajadustega tarbijagrupile ettenähtud tooteid või 
tooteid, milles on rahvatervise aspektist lähtuvalt parandatud oluliste 
toitainelise koostise näitajaid3

4 

5.3 Hakatakse tootma suurema töötlemisastmega, lõpptarbijale suunatud 
tooteid4  

5 

5.4 Investeeringu eesmärk on viia tootmine mahepõllumajandustoodete 
töötlemise nõuetega vastavusse5 5 

6.1 Investeeringu eesmärk on vähendada tootmisjäätmete hulka ja 
keskkonnaohtlike ainete keskkonda paiskamist  

3 

6.2 Investeeringu eesmärk on tõhusamalt kasutada kõrvalsaaduseid, 
kaastooteid ning tootmisjäätmeid 

3 

6.3 Investeeringu eesmärk  on toota tootmisjäätmetest biokütust 3 
6.4 Investeeringu eesmärk  on  võtta kasutusele omatoodetud taastuvenergia 
ja biokütus ning tootmisprotsessi jääkenergia  

3 

6  Investeeringu keskkonnasäästlikkus

6.5 Investeeringu eesmärk  on pakendeid taas- või korduskasutada6 3 

15 

Kavandatava investeeringu kohta antavad maksimaalsed hindepunktid kokku 45 
  B Taotleja hindamine         

7.1 Ettevõtja suurus  

- keskmise suurusega ettevõtja 1 
- väikeettevõtja 3 
- mikroettevõtja 5 

7.2 Ettevõte on tunnustatud “Mahepõllumajanduse seaduse” alusel ja 
korras ning ettevõttes töödeldakse mahepõllumajandustooteid 

3 

7 Ettevõtja suurus ja tüüp 

7.3 Ettevõtja on põllumajandustootjate ühistu või põllumajandustootjate 
ühistu valitseva mõju all olev ettevõtja, kelle töödeldavast toorainest 
vähemalt 75% on tootnud ühistu liikmed poolt 

10 

18 

0–25%  1
25–50%  2

8 Naiste osakaal ettevõtja juhtorganis7

üle 50% 3 
3 

9.1 Lisandväärtus töötaja kohta9 4 9 Ettevõtja efektiivsus8  

9.2 Puhaskasum realiseerimise netokäibe kohta (kasumiprotsent)10 4 

16 



9.3 Varade rentaabluse määr11

4 

9.4 Võlakordaja (koguvõlgnevuse suhe omakapitali)12
4 

Toetusi on määratud:   
- 0 krooni  5 
- kuni 1 miljonit krooni  4 
- 1–5 miljonit krooni  3 
- 5–10 miljonit krooni  2 

10 Ettevõtjale SAPARD-i meetmest 2, 
“Eesti riikliku arengukava aastateks 
2004–2006” meetmest 3.2 ja selle 
toetuse raames varem määratud 
toetused 

- üle 10 miljoni krooni  1 

5 

Taotleja kohta antavad maksimaalsed hindepunktid kokku 42 
Kavandatava investeeringu ja taotleja kohta antavad maksimaalsed hindepunktid kokku 87 



 
                                                 
1 Kriteeriumi 1 hindepunktide arvutamisel võrreldakse asjaomaseid majandusnäitajaid taotluse esitamise majandusaastale vahetult eelnenud majandusaasta lõpu ja kolmanda 
investeeringujärgse aasta lõpu seisuga.  
Lisandväärtus töötaja kohta arvutatakse järgmiselt: 
Lisandväärtus töötaja kohta = (ärikasum (EBIT) + kulum + tööjõukulud + lõpetamata ja valmistoodangu varude muutus + oma tarbeks valmistatud põhivara) / aasta keskmine 
hõivatute arv. 
2 “Maksimaalne võimalik toetusmäär, mida taotlejale kavandatava investeeringu puhul on võimalik määrata” tähendab maksimaalset võimalikku toetusmäära, mida taotlusele 
saab määrata, arvestades kavandatava investeeringu suurust, maksimaalset toetuse suurust ja taotlejale varem määratud toetuse summat, kuid see ei saa olla suurem kui 50%.  
3 Erivajadustega tarbijagruppide all peetakse silmas näiteks diabeetikuid ja allergikuid. Hindepunkti saamiseks esitab taotleja asutuse või muu pädeva asutuse tõendi või 
tehtud uuringu lõpparuande, mis kinnitab toote asjakohaseid omadusi. 
4 Hindepunkti andmisel võrreldakse kavandatava investeeringu järgseid tooteid taotleja varasemate toodetega, hindepunkti saamiseks peab taotleja kavandatava 
investeeringuga pikendama toodete töötlemisahelat. 
5 Hindepunkti saamiseks esitab taotleja Veterinaar- ja Toiduameti õiendi selle kohta, et kavandatav investeering on vajalik ettevõtte mahetöötlemise nõuetega vastavusse 
viimiseks.  
6 “Pakendiseaduse” tähenduses. 
7 Ettevõtja juhtorganiks on äriregistri kande kohaselt ettevõtja juhatusse ja nõukokku kuuluvad isikud. 
8 Kriteeriumite 9.1–9.3 puhul võrreldakse ettevõtte ja sektori, kuhu ettevõte kuulub, asjaomaseid näitajaid. Sektoriteks on Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator 
(EMTAK) 2003 koodide järgi: 
D TÖÖTLEV TÖÖSTUS 
 DA TOIDUAINETE, JOOKIDE JA TUBAKA TOOTMINE 
 15 Toiduainete ja jookide tootmine 
 151 Liha ja lihatoodete tootmine, töötlemine ja säilitamine 
 152 Kala ja kalatoodete töötlemine ja säilitamine 
 153 Puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine 
 154 Taimse ja loomse õli ja rasva tootmine 
 155 Piimatoodete tootmine 
 156 Jahu ja tangainete, tärklise ja tärklisetoodete tootmine 
 157 Valmis loomasööda tootmine 
 158 Muude toiduainete tootmine 
 159 Joogitootmine 
 DB TEKSTIILI JA TEKSTIILTOODETE TOOTMINE 
 DC NAHATÖÖTLEMINE JA NAHKTOODETE TOOTMINE 
Sektorite keskmised näitajad arvutatakse Statistikaameti poolt enne taotlusvooru viimati avaldatud asjaomase sektori kohta käivate aasta lõpu seisu andmete alusel. Taotleja 
andmeteks on taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta lõpu seisu andmed.  
Kui Statistikaameti näitajaid teatud toiduainetetööstuse sektori kohta ei ole kättesaadavad, võrreldakse taotleja näitajaid kogu toiduainetööstuse keskmiste näitajatega 
(EMTAK 2003 kood DA 15). Muu mittetoiudulise sektori puhul võrreldakse taotleja näitajaid kogu töötleva tööstuse näitajatega (EMTAK 2003 kood D). 
Ettevõtte kuuluvus sektorisse määratakse majandusaasta aruandes näidatud põhitegevusala järgi. 
EMTAK-i uue versiooni kasutusele võtmise korral on aluseks uued koodid, mis sisuliselt vastavad siin toodud koodidele.  



                                                                                                                                                                                                                                           
9 Võrreldakse ettevõtte ja sektori asjaomaseid näitajaid. Lisandväärtus arvutatakse märkuses 1 toodud valemi kohaselt. Ettevõtte näitaja väärtus 75% sektori keskmisest 
näitajast = 2 punkti. Iga lisanduv 5 protsendipunkti lisandväärtust töötaja kohta annab lisaks 0,2 punkti. Maksimaalne punktide arv on 4.  
10 Võrreldakse ettevõtte ja sektori asjaomaseid näitajaid. Näitajate arvutamiseks jagatakse puhaskasumi summa müügitulu summaga, mis korrutatakse arvuga 100. Ettevõtte 
näitaja väärtus 75% sektori keskmisest = 4p, iga lisanduv või kahanev 2,5 protsendipunkti sektori keskmisest (kuni väärtusteni 25% või 125%) vähendab punktisummat 0,2 
punkti võrra. Näitaja väärtused üle 125% või alla 25% =0 punkti. 
11 Võrreldakse ettevõtte ja sektori asjaomaseid näitajaid. Näitajate arvutamiseks jagatakse puhaskasumi summa varade summaga, mis korrutatakse arvuga 100. Ettevõtte 
näitaja väärtus 75% sektori keskmisest = 4p, iga lisanduv või kahanev 2,5 protsendipunkti sektori keskmisest (kuni väärtusteni 25% või 125%) vähendab punktisummat 0,2 
punkti võrra. Näitaja väärtused üle 125% või alla 25% =0 punkti. 
12 Näitaja arvutamiseks jagatakse taotleja taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta lõpu seisuga pikaajaliste ja lühiajaliste kohustuste summa omakapitali 
summaga. Näitaja väärtus 1,0=4p, iga lisanduv või kahanev 0,1 ühikut (kuni väärtuseni 2,0 või 0) vähendab punktisummat 0,4 punkti võrra. Näitaja väärtused üle 2,0 või alla 
0=0p. 
 
 
 


	Taotletava avaliku sektori toetuse suurus
	Investeeringuobjekti asukoht
	Investeeringu mõju tööhõivele
	Investeeringu tegemine aitab säilitada või suurendada ettevõ
	Investeeringu innovaatilisus
	Ettevõtja suurus ja tüüp
	Ettevõtja efektiivsus
	Toetusi on määratud:




