
Põllumajandusministri 12. märtsi  
2008. a määruse nr 20 “Maapiirkonnas 
majandustegevuse mitmekesistamise  
investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse  
taotlemise  ja taotluse menetlemise täpsem kord” 
lisa 5 

 
 

MAAPIIRKONNAS MAJANDUSTEGEVUSE MITMEKESISTAMISE 
INVESTEERINGUTOETUSE TAOTLUSE 
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Nr KRITEERIU
M 

HINDAMISE ALUS PUNK
TID     

Kommentaar 

Müügitulu on 37 552 ja 300 
000 krooni vahel 

25―30  

Müügitulu on  300 000 ja 3 
000 000 krooni vahel 

30  
 

 

Müügitulu on 3 000 000 ja 
7 000 000 krooni vahel 

10―30  
 

 

1 Taotleja 
eelmise 
majandusaasta 
müügitulu  

Müügitulu on 7 000 000 ja 
10 000 000 krooni vahel 

0―10  
 

 

Taotleja ei ole viimase 
kolme aasta jooksul saanud 
mittepõllumajandusliku 
ettevõtluse 
investeeringutoetust  

10   2 Eelistatakse 
ettevõtet, kes ei 
ole saanud 
ettevõtluse 
mitmekesistam
iseks 
investeeringuto
etust 

Taotleja ei ole viimase 
kolme aasta jooksul saanud 
mittepõllumajandusliku 
ettevõtluse 
investeeringutoetust kokku 
rohkem   kui 1,5 miljonit 
krooni. 

5    

 Kavandatav 
investeeringuobjekt asub 
vallas, mis ei asu Harjumaal 

10 

  

3 Regionaalne 
aspekt 

 Kavandatav 
investeeringuobjekt  asub 
Harjumaa vallas, mis ei 
piirne Tallinnaga 

5  

  
4 Mahajäetud 

hoone 
kasutusele 
võtmine  (v.a. 
kuni 60 m2 
ehitusaluse 

Hoone kasutusele võtmine 3 Hoone puhul peavad 
alles olema vähemalt 
vundament ning seinad. 



pindalaga ja 
projekteeritud 
maapinnast kuni 
viiemeetrise 
kõrgusega 
hoone)  

5  Kultuuripäran
di säilitamine  

kultuuriväärtusega hoonele 
lisandväärtuse andmine  

5 Objekt on kantud 
kultuurimälestiste 
riiklikusse registrisse või 
kajastub 
kultuuriväärtusliku 
objektina või 
miljööväärtusliku 
hoonestusalana kohaliku 
omavalitsusüksuse 
õigusaktis, piirkondlikus 
arengukavas või 
planeeringus 

Alla 40-aastased füüsilisest 
isikust ettevõtjad ja 
äriühingud, kelle osalusest 
üle poole kuulub alla 40-
aastastele füüsilistele 
isikutele 

8 

 
Pakub puuetega inimestele 
tööd, parandab 
juurepääsuvõimalusi või 
pakub puuetega inimestele 
suunatud teenuseid 

10   

6 Mõju noorte 
ettevõtlusele, 
puuetega 
inimeste 
olukorra 
parandamisele 
ning 
naisettevõtlusel
e*  

Füüsilisest isikust ettevõtja 
on naine ja äriühingu 
osalusest üle poole kuulub 
naissoost füüsilisele isikule 

5   

Ettevõtja 
pädevus  

Ettevõtja on asjaomasel 
tegevusalal tegutsenud 
vähemalt ühe aasta või 
ettevõtte vähemalt ühel 
osanikul, aktsionäril või 
liikmel on  asjakohane 
haridus, 
kutsekvalifikatsioon või on 
ta läbinud sama tegevusala 
või ettevõtte juhtimist 
käsitleva koolituse. 
 

3 

  

7 

Ettevõtja 
kogemus 

Ettevõtja on tegutsenud 
3―5 aastat 

8   



Ettevõtja on tegutsenud 
1―3 aastat 

5    

Ettevõtja on tegutsenud üle 
5 aasta 

3    

8 Investeering 
loob uue 
töökoha 

 Investeeringuga luuakse 
rohkem kui 1 täistööajaga 
töökoht 

3   

   

Investeeringuga luuakse  
0,5–1 töökohta 

1,5   

Kavandatavate tegevustena 
on eelistatud on maaturism 
(maa- ja 
loodusturismitoodete 
väljaarendamine), 
käsitöönduslik ettevõtlus ja 
rändkauplused 

3   9 Tegevus, mis 
on seotud 
kohalike ja 
traditsioonilist
e toodete ning 
teenustega 

Töödeldud või 
toitlustamiseks kasutatud 
toode on mahe.    

5   

10 Tegevus, mis 
vähendab 
ettevõtja 
ettevõtlustegev
use 
hooajalisust 

Lisandub uus tegevus, mis 
leevendab ettevõtja 
tegevuse hooajalisust 

5   

11 Taotleja 
kasum 

Taotleja puhaskasum 
taotluse esitamisele 
eelnenud majandusaastal on 
vahemikus 0–1 564 660 
krooni. 

5   

12 Taotleja 
sõltuvus 
põllumajandus
likust 
ettevõtlusest  

Omatoodetud 
põllumajandussaaduste 
müügitulu ja omatoodetud 
põllumajandussaaduste 
töötlemisest saadud 
müügitulu moodustab üle 
80% kogu müügitulust, 
kusjuures müügitulu ei ületa 
10 miljonit krooni. 

10  

 
 
*Arvesse võivad sobivuse korral minna kõik loetletud hindepunktid 
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