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INVESTEERINGUTOETUSE TAOTLUSE HINDAMISE KRITEERIUMID  
PÕLLUMAJANDUSTOOTJALE JA MUULE MIKROETTEVÕTJALE 

 
 

Jrk 
nr KRITEERIUM HINNATAV HINDAMISE ALUS PUNKTID KRITEERIUMI 

TÄPSUSTUS 

Müügitulu on vahemikus 37 552–300 000 
krooni  25–30 

Müügitulu on vahemikus 300 001–
3000 000 krooni  30 

1. Eelistatakse väiksema müügituluga 
taotlejat  

Põllumajandustootja, 
muu mikroettevõtja 

Müügitulu on vahemikus 3 000 001–
7 000 000 krooni  10–30 

Hindamise aluseks on taotluse 
esitamise aastale vahetult 
eelnenud majandusaasta 
müügitulu. “Raamatupidamise 
seaduse” kohaselt kassapõhist 
raamatupidamise arvestust 
pidava taotleja puhul on 
müügitulu kajastamise aluseks 
taotluse esitamise aastale 
vahetult eelnenud 
kalendriaasta kohta Maksu- ja 
Tolliametile esitatud 
residendist füüsilise isiku 



Müügitulu on vahemikus 7 000 001–
10 000 000 krooni  0–10 

ettevõtlusest saadud tulu 
deklareerimise vormil E 
kajastatud andmed. 
Hindepunkte taotleja 
müügitulu alusel arvutatakse 
tabeli lõpus oleva valemi 
alusel.1 

Taotleja ei ole viimase kolme aasta 
jooksul saanud ettevõtluse 
mitmekesistamiseks mittepõllumajan-
duslikku investeeringutoetust 

10 

2. 

Eelistatakse taotlejat, kes ei ole 
saanud ettevõtluse mitme-
kesistamiseks mittepõllumajan-
duslikku investeeringutoetust 

Põllumajandustootja, 
muu mikroettevõtja Taotleja ei ole viimase kolme aasta 

jooksul saanud ettevõtluse 
mitmekesistamiseks mittepõllumajan-
duslikku investeeringutoetust kokku 
rohkem kui 1,5 miljonit krooni 

5 

 

Kavandatav investeeringuobjekt asub 
vallas või väikelinnas, mis ei asu 
Harjumaal 

10 

3. 
Eelistatakse taotlejat, kelle 
kavandatav investeeringuobjekt 
asub väljaspool Harjumaad  

Põllumajandustootja, 
muu mikroettevõtja Kavandatav investeeringuobjekt asub 

Harjumaa vallas või väikelinnas, mis ei 
piirne Tallinnaga 

5 

 

4. 

Eelistatakse taotlejat, kelle 
kavandatav investeeringuobjekt on 
seotud mahajäetud hoone kasutusele 
võtmisega 

Põllumajandustootja, 
muu mikroettevõtja Mahajäetud hoone kasutusele võtmine 3 

Mahajäetud hooneks ei loeta 
kuni 60 m2 ehitusaluse 
pindalaga ja maapinnast kuni 
5 m kõrgusele projekteeritud 
hoonet. Mahajäetud hoone 
puhul peavad alles olema 
vähemalt vundament ning 



seinad. 

5. 

Eelistatakse taotlejat, kelle 
kavandatav investeeringuobjekt on 
seotud kultuuripärandi 
säilitamisega 

Põllumajandustootja, 
muu mikroettevõtja 

Kultuuriväärtusega hoonele 
lisandväärtuse andmine 5 

Objekt on kantud kultuuri-
mälestiste riiklikusse regist-
risse või kajastub kultuuri-
väärtusliku objektina või 
miljööväärtusliku hoonestus-
alana kohaliku omavalitsus-
üksuse õigusaktis, piir-
kondlikus arengukavas või 
planeeringus. 

Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) vanus: 
noorem kui 40 aastat.  
Äriühing (ÄÜ): üle poole osalusest 
kuulub füüsilisest isikust ettevõtjale, kes 
on noorem kui 40 aastat.  

8 

Pakub puuetega inimestele tööd, parandab 
juurdepääsuvõimalusi või pakub puuetega 
inimestele suunatud teenuseid. 

10 
6. 

Eelistatakse taotlejat, kelle 
kavandatav investeeringuobjekt 
avaldab mõju noorte ettevõtlusele, 
puuetega inimeste olukorra 
parandamisele ning naisettevõtlusele

Põllumajandustootja, 
muu mikroettevõtja 

FIE sugu: naine. 
ÄÜ: üle poole osalusest kuulub naissoost 
füüsilisele isikule. 

5 

Sobivuse korral võivad 
arvesse minna kõik loetletud 
hindepunktid. 

7. 
Eelistatakse taotlejat, kes on pädev 
kavandatava investeeringuobjekti 
tegevusvaldkonnas 

Põllumajandustootja, 
muu mikroettevõtja 

Taotleja on kavandatava investeeringu-
objekti tegevusvaldkonnas tegutsenud 
vähemalt ühe aasta  
või 
vähemalt ühel taotleja osanikul, 
aktsionäril või liikmel on kavandatava 
investeeringuobjekti tegevusvaldkonnale 
vastav haridus või kutse  

3  



või 
vähemalt üks taotleja osanik, aktsionär 
või liige on läbinud kavandatava 
investeeringuobjekti tegevusvaldkonnale 
vastava koolituse või ettevõtte juhtimist 
käsitleva koolituse. 
Ettevõtja on tegutsenud 3–5 aastat 8 
Ettevõtja on tegutsenud 2–3 aastat 5 8. 

Taotleja tegutsemise aeg taotluse 
esitamise päevaks alates ettevõtte 
asutamisest 

Põllumajandustootja, 
muu mikroettevõtja Ettevõtja on tegutsenud üle 5 aasta 3 

 

Investeeringu tulemusel luuakse rohkem 
kui 1 täistööajaga töökoht 3 

9. 
Eelistatakse taotlejat, kelle 
kavandatava investeeringu 
tulemusel luuakse uus töökoht 

Põllumajandustootja, 
muu mikroettevõtja Investeeringu tulemusel luuakse 0,5–1 

töökoht 1,5 

 

10.1 

Eelistatakse taotlejat, kelle 
kavandatava investeeringuobjekti 
tegevusvaldkond on seotud kohaliku 
ja traditsioonilise toote või teenusega

Põllumajandustootja 

Eelistatud tegevusvaldkonnad on: 
maaturism (maa- ja loodusturismitoodete 
välja arendamine); 
käsitöönduslik ettevõtlus; 
rändkauplus. 

3 
Sobivuse korral võivad 
arvesse minna kõik loetletud 
hindepunktid. 



Kavandatav investeeringuobjekt on 
seotud mahepõllumajandussaaduste 
töötlemisega, mille puhul töödeldud 
toode on mahe toode,  
või 
kavandatav investeeringuobjekt on seotud 
toitlustamisega, mille puhul 
toitlustamiseks kasutatud toode on mahe. 

5 

Eelistatud tegevusvaldkonnad on: 
maaturism (maa- ja loodusturismitoodete 
väljaarendamine); 
käsitöönduslik ettevõtlus; 
rändkauplus; 
põllumajandustootja toodangu töötlemine 
(leping piirkonna põllumajandustootjaga).

3 

10.2 

Eelistatakse taotlejat, kelle 
kavandatava investeeringuobjekti 
tegevusvaldkond on seotud kohaliku 
ja traditsioonilise toote või teenusega

Muu mikroettevõtja Kavandatav investeeringuobjekt on 
seotud mahepõllumajandussaaduste 
töötlemisega, mille puhul töödeldud 
toode on mahe toode,  
või 
kavandatav investeeringuobjekt on seotud 
toitlustamisega, mille puhul 
toitlustamiseks kasutatud toode on mahe. 

5 

Sobivuse korral võivad 
arvesse minna kõik loetletud 
hindepunktid. 

11. 

Eelistatakse taotlejat, kelle 
kavandatava investeeringuobjekti 
tegevus vähendab ettevõtlustegevuse 
hooajalisust 

Põllumajandustootja, 
muu mikroettevõtja 

Investeeringu tulemusel lisandub uus 
tegevus, mis leevendab taotleja 
ettevõtlustegevuse hooajalisust. 

5  

12. Eelistatakse jätkusuutlikku ja Põllumajandustootja, Taotleja puhaskasum taotluse esitamise 5  



aktiivset taotlejat muu mikroettevõtja aastale vahetult eelnenud majandusaastal 
oli 0–1 564 660 krooni. 
“Raamatupidamise seaduse” kohaselt 
kassapõhist raamatupidamise arvestust 
pidava taotleja taotluse esitamise aastale 
vahetult eelnenud kalendriaasta kohta 
Maksu- ja Tolliametile esitatud 
residendist füüsilise isiku ettevõtlusest 
saadud tulu deklareerimise vormil E 
kajastatud ettevõtluse tulem on positiivne.

13. Eelistatakse taotlejat, kes sõltub 
põllumajanduslikust ettevõtlusest Põllumajandustootja 

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

10 

“Raamatupidamise seaduse” 
kohaselt kassapõhist 
raamatupidamise arvestust 
pidava taotleja puhul on 
müügitulu kajastamise aluseks 
taotluse esitamise aastale 
vahetult eelnenud 
kalendriaasta kohta Maksu- ja 
Tolliametile esitatud 
residendist füüsilise isiku 
ettevõtlusest saadud tulu 
deklareerimise vormil E 
kajastatud andmed. 

 
 
 
                                                 
1Hindepunktide vahemike vahel kasvavad ja kahanevad hindepunktid lineaarselt, vastavalt valemile: P = ((MT – MT0) / (MT1 – MT0)) x (P1– P0) + P0  
Valemi selgitus:  P – valemi alusel leitav hindepunkt; 
  MT – taotleja müügitulu; 



                                                                                                                                                                                                                                                                     
  MT0 – müügitulu vahemiku, kuhu taotleja kuulub, minimaalne müügitulu; 
  MT1 – müügitulu vahemiku, kuhu taotleja kuulub, maksimaalne müügitulu; 
  P0 – hindepunktide vahemiku, kuhu taotleja kuulub müügitulu alusel, minimaalne hindepunkt; 
  P1 – hindepunktide vahemiku, kuhu taotleja kuulub müügitulu alusel, maksimaalne hindepunkt. 
 
 
 
[RTL 2009, 57, 831 – jõust. 20.07.2009] 


