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HINDAMISSKAALA 
VÄÄRTUS 

0 – puudub 
1– puudulik 
2 – kasin 
3 – rahuldav 
4 –  hea 

Nr KRITEERIUM ALAKRITEERIUM JA SELGITUS 

5 – väga hea 

Koefitsient-N 
HINDE-
PUNKT 

1. Pädevus    
Maksi-
maalne 

hindepunkt 

  
Hinnatakse FIE või osaühingu osaniku ja juhatuse erialast ettevalmistust põllumajandusliku ettevõtlusega alustamiseks ning 
varasemat töökogemust põllumajandusettevõttes. 

    

1.1.   

Füüsilisest isikust ettevõtjal või osaühingu kõigil osanikel ja 
juhatuse liikmetel on äriplaanis kavandatud tootmissuunaga 
seotud vajalik põllumajandusalane kõrgharidus, 
põllumajandusalane keskeri- või kutsekeskharidus.  

5 2 10 



1.2.   

Füüsilisest isikust ettevõtjal või osaühingu kõigil osanikel ja 
juhatuse liikmetel on äriplaanis kavandatud tootmissuunaga 
seotud vajalik „Kutseseaduse“ "§ 4 lõikes 4 nimetatud 
„Kvalifikatsiooniraamistiku“ kolmas kutsetase. 

3 2 

1.3.   

Enamusel osaühingu osanikest ja juhatuse liikmetest on äriplaanis 
kavandatud tootmissuunaga seotud vajalik põllumajandusalane 
kõrgharidus, põllumajandusalane keskeri- või kutsekeskharidus, 
mis on piisav, et alustada äriplaanis kavandatud tegevustega. 

4 2 

1.4.   
Enamusel osaühingu osanikest ja juhatuse liikmetest on äriplaanis 
kavandatud tootmissuunaga seotud vajalik „Kutseseaduse“ § 4 
lõikes 4 nimetatud „Kvalifikatsiooniraamistiku“ kolmas kutsetase. 

2 2 

1.5.   
Vähemalt üks osaühingu osanikest ja juhatuse liikmetest vastab 
vähemalt ühele punktis 1.1. sätestatud tingimusele.  3 2 

1.6.   
Vähemalt üks osaühingu osanikest ja juhatuse liikmetest vastab 
vähemalt ühele punktis 1.2. sätestatud tingimusele.  2 2 

1.7.   

Enamusel osaühingu osanikest ja juhatuse liikmetest on piisav 
ettevalmistus äriplaanis kavandatud tegevuste elluviimiseks, 
äriplaanis kavandatud tegevusteks kaasatakse eksperte või on 
töötajatel olemas erialane ettevalmistus. 

1 2 

1.8.   
Taotlejal puudub erialane ettevalmistus põllumajandustootmisega 
tegelemiseks 0 2 

2. Töökogemus     

  
Hinnatakse FIE  või osaühingu osaniku ja juhatuse liikme  erialast ettevalmistust põllumajandusliku ettevõtlusega 
alustamiseks ning varasemat töökogemust põllumajandusettevõttes. 

Maksimaalne 
hindepunkt 

 



2.1.   

FIEl või osaühingu juhatusel ning kõigil osanikel on olemas väga 
hea töökogemus, mis on otseselt seotud äriplaanis kavandatud 
tootmissuunaga (töökogemus teises põllumajandusettevõttes 
töötamisest). Kogemused on tõendatud CV ja teiste dokumentide 
esitamisega, milles kajastub pikaajaline seotus valdkonnaga. 

5  

2.2.   

FIEl või osaühingu juhatusel ning kõigil osanikel on olemas piisav 
töökogemus, mis on seotud äriplaanis kavandatud tootmissuunaga 
(töökogemus teises põllumajandusettevõttes töötamises). 
Kogemused on tõendatud CV ja teiste dokumentide esitamisega, 
milles kajastub pikaajaline seotus valdkonnaga.  

3  

2.3.   

FIEl või osaühingu juhatusel ning kõigil osanikel on olemas   
mõningane töökogemus põllumajandusettevõttes töötamisest. 
Kogemused on tõendatud CV ja teiste tõendavate dokumentide 
esitamisega, milles kajastub seotus valdkonnaga. 

2  

2.4.   
Vähemalt üks osaühingu osanik või juhatuse liige vastab vähemalt 
ühele alapunktides 2.1.–2.3. sätestatud tingimusele. 1  

2.5.   
FIEl või osaühingu juhatusel ning kõigil osanikel ei ole  varasemat 
töökogemust põllumajandustootmise valdkonnas ega 
põllumajandusega seotud ettevõttest.   

0 

5 

 

3. 
Äriplaani realistlikkus. Hindamisel võetakse arvesse äriplaanis kavandatud toodangu mahud, finantsnäitajad ja 
kavandatud tulude ja kulude realistlikkust ning nende vastavust projekti tegevusplaaniga. Hinnatakse ka kavandatavate 
tulemuste, sisendite, tegevuste ja riskide taotleja poolset analüüsi. 

Max punktide 
arv 

    Alakriteerium Hindamise tulemus 
(skaala alusel) 15  

3.1 
Toodangumahu 
kavandamine, ressursside 
kasutus 

Äriplaan on kavandatud väga põhjalikult ning prognoosid 
arvestavad ettevõtte tootmist, hetkeseisu ja üldist majanduse 
arengut (sh turuhindu). Kavandatav toodangumaht on realistlik ning 
kooskõlas olemasolevate ressurssidega.  

5 5  



 

Äriplaanis toodud toodangumahtude prognoos koos kavandatud 
tegevustega on realistlik ja selles on kajastatud piisavalt 
üksikasjalikult kõik äriplaani elluviimiseks vajalikud tegevused, 
mistõttu nii jooksvate kui ka rakendumisfaasis tekkivate kohustuste 
katmine ei ohusta projekti elluviimist.  

4  

 

Äriplaanis kirjeldatud tulemused on läbi mõeldud ja  suhteliselt 
realistlikud, arvestades ettevõtte hetkeseisu ja majandust. 
Äriplaanis kavandatud toodangumahud on usutavad ja tõenäolised, 
kuid tuleks rohkem arvestada  ettevõtte tootmist, hetkeseisu ja 
majandust. 

3  

 

Äriplaanis toodud kogutoodangu mahu ning müügitulu 
kavandamisel esineb puudujääke. Prognoosis esineb 
üleplaneerimist, selles on arvestatud liiga kõrgete müügihindadega 
või liiga suure tootlikkuse prognoosiga. 

2  

 

Toodangumahu kavandamine, ressursside kasutuse osa on täidetud 
puudulikult. Kavandatav toodangumaht ei võimalda saavutada 
kavandatud müügitulu soovitud tasemel, kuid võimaldab alustada 
põllumajandusliku tootmisega väiksemas mahus.  

1  

 
Äriplaan on täidetud puudulikult. Kavandatav toodangumaht ei ole 
realistlik, arvestades olemasolevaid ning kavandatavaid ressursse.  

0  

3.2. 

Taotleja äriplaan ja rahavoogude prognoos on realistlik ning 
nendele tuginedes võib pidada kavandatava ettevõtte majanduslikku 
jätkusuutlikust väga heaks. Taotlejal on juba olemas rahastamiseks 
vajalikud omavahendid või laen.  

5  

 
Taotleja kavandatud müügitulu maht on realistlik, lähtudes 
olemasolevatest ja kavandatavatest ressurssidest. Kulud on 
kavandatud realistlikult. 

4  

 
Taotleja investeeringuplaanile ja rahavoogude prognoosile 
tuginedes võib pidada ettevõtte võimekust projekti jätkusuutlikkuse 
tagamisel heaks.  

3  

 

Rahavoogude 
kavandamine, tulude ja 
kulude kavandamine, 
laenu kavandamine 

Taotleja investeeringuplaanile ja rahavoogude prognoosile 
tuginedes võib pidada ettevõtte võimekust projekti jätkusuutlikkuse 
tagamisel rahuldavaks.  

2 

5 

 



 

Taotleja investeeringuplaanile ja rahavoogude prognoosile 
tuginedes võib pidada ettevõtte võimekust projekti jätkusuutlikkuse 
tagamisel riskantseks (ebasoodsates majandustingimustes võib 
müügitulu olla plaanitust 10-15% väiksem). 

1  

 
Äriplaan on rahavoogude puhul täidetud puudulikult, kulutusi ei ole 
piisavalt kavandatud või on tegemist üleplaneerimisega (liiga 
väiksed kulud ning ebareaalselt suured tulud) 

0  

3.3. 

Taotleja äriplaani analüüsile ja taotleja poolt esitatud prognoosile 
tuginedes võib pidada ettevõtte kavandatavat majanduslikku 
jätkusuutlikust väga heaks. Taotlejal on juba olemas rahastamiseks 
vajalikud omavahendid või laen. 

5  

 
Taotleja äriplaani analüüsile ja rahavoogude prognoosile tuginedes 
võib pidada ettevõtte kavandatavat majanduslikku jätkusuutlikust 
heaks.  

4  

 
Kavandatava ettevõtte majanduslikku jätkusuutlikust võib pidada 
rahuldavaks.  3  

 
Taotleja äriplaan ei ole kavandatud realistlikult ja kavandatava 
ettevõtte majanduslikku jätkusuutlikus on nõrk ning 5. aasta lõpuks 
kavandatud eesmärkide täitmine ei ole tõenäoline. 

2  

 

Äriplaanis toodud tegevustele ja eesmärkidele ning rahavoogude 
prognoosile tuginedes on kaheldav ettevõtte võime tagada äriplaani 
jätkusuutlikus ning eesmärkide täitmine (sh müügitulu saavutamine 
80% ulatuses toetuse mahust) ettenähtud ajavahemikul. Taotleja 
kavandab võtta keskmisest suuremat laenu kulude rahastamise 
tagamiseks. On tõenäoline, et ettevõtja ei suuda kohustuseperioodi 
lõpuks viia oma põllumajandustootmist vastavusse määruses 
kehtestatud nõuetega. 

1  

 

Ettevõtte üldine 
jätkusuutlikkus saavutada 
5. aasta lõpuks 
kavandatud eesmärgid ja 
arendada 
põllumajandustootmist 

Äriplaanis kirjeldatud tulemused, tegevused  ja sisendid ei ole 
realistlikud ega  võimalda hinnata objektiivselt ettevõtte tegevusi. 
Ei arvestata ettevõtte tootmist, hetkeseisu ja majandust. Äriplaan on 
täidetud puudulikult. Ettevõtte  

0 

5 

 



4 Tegevuskoht 
Lähtuvalt taotleja tegevuskohast antakse kuni 10 hindepunkti 
järgmiselt: 

  
Maksimaalne 
hindepunkt 

 

  4.1. taotleja tegutseb vallas, mis ei asu Harju maakonnas 10  

  4.2. 
taotleja tegutseb Harju maakonnas asuvas vallas, mis ei piirne 
Tallinnaga 5 10 

 

5 
Põlvkondade vahetuse 
soodustamine 

    
Maksimaalne 
hindepunkt 

 

    

Kui füüsilisest isikust ettevõtja või osaühingu osanik on 
omandanud oma vanemale või vanavanemale kuulunud 
põllumajandusega tegeleva osaühingu kogu osaluse või vanemast 
või vanavanemast füüsilisest isikust ettevõtjale kuulunud kogu 
põllumajandusettevõtte, mille omatoodetud põllumajandussaaduste 
müügitulu nende töötlemisest saadud põllumajandustoodete 
müügitulu kas koos või eraldi oli taotluse esitamise aastale vahetult 
eelnenud majandusaastal vähemalt 50% ettevõtja kogu müügitulust, 
kui ettevõtja peab „Raamatupidamise seaduse“ kohaselt tekkepõhist 
raamatupidamise arvestust, või ettevõtja kogu ettevõtlustulust, 
millest on maha arvatud tulu ettevõtluses kasutatud vara 
võõrandamisest ja ettevõtlusega seotud toetused, kui ettevõtja peab 
„Raamatupidamise seaduse“ kohaselt kassapõhist raamatupidamise 
arvestust ning ületas 37 552 krooni, kuid ei ületanud koos muude 
ärituludega seitset miljonit krooni. 

15 15  

   

Maksimaalne 
hindepunktide 

arv kokku  
55  

 
 
 

 
 
 

Ants Noot 
Kantsler  


