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MAAPIIRKONNAS MAJANDUSTEGEVUSE MITMEKESISTAMISE  
INVESTEERINGUTOETUSE TAOTLUSE HINDAMISE KRITEERIUMID  

SUURPROJEKTI KOHTA TOETUSE TAOTLEMISE KORRAL1

 
 

Nr   HINDAMISKRITEERIUM NÄITAJA HINDE-
PUNKT 

MAKSIMAALNE 
HINDEPUNKT 

1. Investeeringuobjekti asukoht2  
1.1.1 Läänemaa, Hiiumaa, Tartumaa, 

Raplamaa, Pärnumaa 
2 

1.1.2 Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa, 
Järvamaa 

3 

1.1 Maakonniti  
 

1.1.3 Saaremaa, Põlvamaa, Valgamaa, 
Jõgevamaa, Viljandimaa, 
Võrumaa 

5 

1.2.1 Paiknemine suursaarel3 1 1.2 Paiknemine saarel  

1.2.2 Paiknemine püsiasustusega 
väikesaarel4

6 

6 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13067804


2.1 Taotlejal on kvaliteetne vajalik 
turuinfo. Selge ülevaade turul 
toimuvast (nõudmine-pakkumine, 
turutrendid, konkurents), kõrge 
teadlikkus valdkonda reguleerivast 
seadusandlusest, piirangutest ja 
riskidest. Eeldatakse seda, et 
tellitakse  põhjalik uuring 
investeeringu võimalustest turu-
uuringu korraldajalt 

4–5 

2.2 Taotlejal on keskpärase 
kvaliteediga vajalik turuinfo. 
Üldine pilt turul toimuvast olemas 

1–3 

2. Investeeringu tegemise ja rakendamise 
turu-uuring: turuinfo olemasolu ja 
kvaliteet  

2.3 Taotlejal puudub vajalik turuinfo. 
Ettevõtte eeltöö investeeringu 
ettevalmistamisel on olnud 
puudulik 

0 

5 

3.  Investeeringu innovaatilisus5 3.1 Innovaatiline investeering, uus 
tegevuse suund Eestis kohalikke 
vajadusi ja turgu arvestades 

0–15 15 

4.1 Põhipädevuse olemasolu:  
1) erialane pädevus;                     
2) juhtimisalane kogemus/ 
pädevus 

3–4 

4.2 Vähemalt ühe punktis 4.1 
nimetatud põhipädevuse või 
töökogemuse olemasolu 

1–2 

4. 

 

Investeeringu tegijate ja rakendajate 
pädevus investeeringu tegemis- ja 
rakendusfaasis6

4.3 Põhipädevuse ja töökogemuse 
olemasolu puudulik 

0 

4 

5.  Ühiskondliku ja sotsiaalmajandusliku 
lisandväärtuse loomine 

5.1 Eelistatakse investeeringut, mis 
loob oma tegevusega 
ühiskondlikku ja sotsiaal-
majanduslikku lisandväärtust7: 
keskkonnasõbralik ettevõtmine, 
eksursiooni võimaldamine, käeline 

0–5 5 



tegevus, kohalikule 
sotsiaalmajandusele positiivse 
mõju avaldamine 

6.  Investeeringuplaani8 realistlikkus 6.1 Analüüsitakse ja hinnatakse 
eesmärgi saavutamist tulemuste 
kaudu, tulemuste saavutamist 
tegevuste kaudu, tegevuste jaoks 
vajalikke sisendeid 

0–15 15 

LUBATUD MINIMAALNE HINDEPUNKTIDE SUMMA 20 
MAKSIMAALNE HINDEPUNKTIDE SUMMA 50 



 
                                                 
1 Taotlusi hinnatakse skaalal 0–50 hindepunkti. Suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel moodustatud taotluste 
paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mis on saanud vähemalt 20 hindepunkti. Vastasel juhul teeb PRIA taotluse rahuldamata jätmise otsuse. 
2 Punkti 1 alusel hinnatakse taotlusi investeeringuobjekti asukoha järgi. Punkti 1.1 alusel antakse taotlusele hindepunkte investeeringuobjekti asukoha järgi maakondades. 
Maakondade punktiline skaala on koostatud maakondade valdade (v.a vallasisesed linnad) ettevõtlusaktiivsuse tegurite kaalutud keskmise alusel. Punkti 1.2 alusel antakse 
lisaks maakonna paiknemisele lisapunkte investeeringuobjekti saarel paiknemise eest, kuid seejuures tuleb arvestada, et maksimaalne hindepunktide arv punkti 1 (sh punktid 
1.1 ja 1.2) eest on 6. 
3 Suursaared on Saaremaa, Hiiumaa ja Muhu “Püsiasustusega väikesaarte seaduse” kohaselt. 
4 Püsiasustusega väikesaared on Abruka, Ruhnu, Vilsandi, Kessulaid, Kõinastu, Kihnu, Manija, Osmussaar, Vormsi, Piirissaar, Prangli “Püsiasustusega väikesaarte seaduse” 
kohaselt. 
5 Innovatsioon on uue või märgatavalt parandatud idee rakendamine konkurentsivõimelise toote või teenuse pakkumiseks turul, uue või täiustatud tehnoloogia, meetodite või 
jaotusprotsessi rakendamine tootmises ja teeninduses eesmärgiga saavutada lisaväärtust. Innovatsioon toob endaga kaasa alati midagi uut (mitte alati kõrgtehnoloogia 
mõistes). Innovatsiooni käsitletakse Eesti riigi tasandil kohalikke vajadusi ja turgu arvestades (sh maakonnaturg).  
6 Hinnatakse investeeringu tegijate ja rakendajate kogemuste, oskuste ja pädevuse olemasolu nii investeeringu tegemis- kui ka rakendusfaasis, see tähendab et hinnatakse 
investeeringu tegijat (ehitaja vms) ja ka rakendajat (toote, teenuse pakkuja). Investeeringu tegijate ja rakendajate arv ei ole ette määratud ega ka piiratud.  
7 Hindamisel arvestatakse nii positiivseid kui ka negatiivseid väärtusi, mida investeering loob. Positiivseteks sotsiaalmajanduslikeks mõjudeks on näiteks tulude kasv 
piirkonna teistel ettevõtetel, uute toodete ja teenuste tekkimine arendatava toote tulemusena, uue töökoha loomine teises ettevõttes või organisatsioonis, loodusliku 
mitmekesisuse säilitamine, piirkonna turvalisuse tõstmine, piirkonna tuntuse suurenemine jne. Negatiivseteks sotsiaalmajanduslikeks  mõjudeks on näiteks reostuse 
tekitamine, elanike rahu rikkumine jne.  
8 Hinnatakse määruse lisa 9 tabelis 11 toodud investeeringuplaani. 
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