
 

 

Põllumajandusministri 21. augusti 2008. a 
määruse nr 87 “Metsandussaadustele 
lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse 
saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse 
menetlemise täpsem kord” lisa 4 
(põllumajandusministri 28. mai 2009. a 
määruse nr 59 sõnastuses) 
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METSANDUSSAADUSTELE LISANDVÄÄRTUSE ANDMINE 
Hindamiskriteeriumid 

 
A-osa: ÜLDISED HINDAMISKRITEERIUMID  PRIA-le 

  Punktid Maksimaalsed 
punktid 

Minimaalsed 
punktid 

Ei ole saanud toetust 4 
On saanud toetust kuni 
300 000 krooni 2 

1 Eelistatakse 
taotlejat, kes tegeles 
puiduliste 
metsandussaaduste 
töötlemisega või 
metsa 
majandamisega, aga 
ei ole saanud 
taotluse esitamise 
aastale vahetult 
eelnenud viiel aastal 
investeeringutoetust
1 

On saanud toetust üle  
300 000 krooni 

0 

4 0 

1–3 aastat 2 
< 3–5 aastat 4 

2 Taotleja on 
tegutsenud 
puiduliste 
metsandussaaduste 
töötlemisega või 
metsa 
majandamisega  

Üle 5 aasta 

0 
4 0 

3 Puiduliste jäätmete (oksad, kännud jms) või 
võsa kasutamiseks ja kogumiseks tehtav 
investeering (välja arvatud halumasin, haagis 
metsa väljaveoks, tõstuk ja raietehnika) 2 

3 3 0 

4 Patendi või kasuliku mudeli taotlemine 3 4 4 0 
5 Litsentsi, patendi või kasuliku mudeli ostmine 2 2 0 
6 Noor ettevõtja 4 2 2 0 
 
 
 



 

 

 
 

B-osa: INVESTEERINGU ELLUVIIDAVUSE JA MÕJU HINDAMISE 
KRITEERIUMID HINDAMISKOMISJONILE  

Lisandväärtuse 
prognoos töötaja kohta 
(kroonides) 

7 

Investeeringu 
tegemisest tulenev 
müügitulu kasvu 
prognoos (%) 5 

7 

7 Investeeringu mõju 
meetme 
eesmärkide 
saavutamisele 

Investeeringu 
tegemisest tulenev 
müügitulu kasvu 
prognoos (kroonides) 

7 

21 0 

Tooraine kättesaadavus 3 

Personali võimekus 3 

8 Taotleja võimekus 
investeeringu 
eesmärkide 
saavutamiseks Finantsvõimekus 4 

10 0 

Konkurentsianalüüs 3 
Äririskide analüüs ja 
tegevused nende 
maandamiseks 

3 

9 Investeeringu 
ettevalmistuse 
kvaliteet 

Investeeringu vastavus 
meetme nõuetele 6 1 

7 0 

 
                                                 
1 PRIA kontrollib nõude täitmist oma andmebaasidest ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest. 
2 Investeeringud võsa kasutamiseks ja kogumiseks, puidujäätmete kogumiseks, tihendamiseks, tükeldamiseks, 
hakkimiseks ja pakkimiseks. Siit saavad lisapunkte järgmised investeeringuobjektid: hakkur, seade või masin 
puidujäätmete kogumiseks (nt okste pallija), võsalõikur, võsaniiduk, puidujäätmete tekkekohal nende tihendamise 
press, puitbriketi valmistamise seade või masin, puidugraanulite valmistamise seade või masin, puusöe 
valmistamise seade või masin. 
3 Juhul kui taotletakse leiutise registreerimist patendiregistris või kasulike mudelite registris.  
4 Määruse § 10 lõike 2 punkti 4 mõistes. 
5 Vaadeldakse omavahel investeeringu tegemisele eelneva majandusaasta müügitulu ja pärast investeeringu 
tegemist teise majandusaasta prognoositavat müügitulu. 
6 Hinnatakse, kas investeering on ette nähtud puidu kui toormaterjali töötlemiseks. 
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