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MIKROPÕLLUMAJANDUSETTEVÕTTE ARENDAMISE INVESTEERING UTOETUS 

Taotluste hindamise kriteeriumid 
 

Hindamiskriteerium Näitaja Hindepunktid 11 Maksimaalsed 
hindepunktid 

1. Eelistatakse väiksema 
müügituluga taotlejat 

  30 punkti 

 1.1 müügitulu on 37 552 ja 300 000 krooni vahel 25–30 punkti  
 1.2 müügitulu on 300 001 ja 1 000 000 krooni vahel 30 punkti  
 1.3 müügitulu on 1 000 001 ja 3 000 000 krooni vahel 30–20 punkti  
 1.4. müügitulu on 3 000 001 ja 7 000 000 krooni vahel 20–10 punkti  
 1.5 müügitulu on 7 000 001 ja 10 000 000 krooni vahel 10–0 punkti  
2. Eelistatakse taotlejat, kes tegeles 
põllumajandussaaduste tootmisega 
aastatel 2004–2006, aga ei ole saanud 
“Eesti riikliku arengukava 2004–
2006” (RAK) meetme 3.1 raames 
põllumajandusliku tootmise 
investeeringutoetust rohkem kui 
1 564 660 krooni   

  10 punkti 

 2.1 taotleja tegeles põllumajandussaaduste tootmisega 
aastatel 2004–2006 ega ole saanud toetust RAKi 
meetme 3.1 raames 

10 punkti  

 2.2 taotleja tegeles põllumajandussaaduste tootmisega 
aastatel 2004–2006 ega ole saanud toetust RAKi 
meetme 3.1 raames kokku rohkem kui 1 564 660 

5 punkti  



krooni 
3. Eelistatakse noort 
põllumajandusettevõtjat 

 10 punkti 10 punkti 

4. Eelistatakse investeeringut, mis 
tehakse aianduse, mesinduse, 
seenekasvatuse või 
põllumajandussaaduste töötlemise 
valdkonnas 

  

15 punkti  

 4.1 investeering tehakse mahepõllumajandussaaduste 
töötlemiseks või maheaianduse, mahemesinduse või 
maheseenekasvatuse arendamiseks 

15 punkti 
 

 4.2 investeering tehakse põllumajandussaaduste 
töötlemiseks või aianduse, mesinduse või 
seenekasvatuse arendamiseks 

10 punkti  

5. Eelistatakse ühistegevust Kui toetust taotlevad tulundusühistud või kaks või 
enam taotlejat ühiselt 

12 punkti 12 punkti 

6. Eelistatakse taotlejat, kelle kogu 
müügitulust suurema osa moodustab 
omatoodetud põllumajandussaaduste 
müügist või nende töötlemisel saadud 
põllumajandustoodete müügist 
saadud tulu  

  10 punkti 

 6.1 omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või 
nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete 
müügist saadud tulu moodustab üle 85% kogu 
müügitulust 

10 punkti  

 6.2 omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või 
nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete 
müügist saadud tulu moodustab 70–85% kogu 
müügitulust 

5 punkti  

Eelistatakse taotlejat, kes taotleb 
toetust väiksema summa ulatuses 

Võrdsete punktisummade puhul eelistatakse 
taotlust, milles taotletav toetuse summa on  väiksem 

  



 
1 Kõikide hindepunktide vahemike vahel kasvavad ja kahanevad hindepunktid lineaarselt, vastavalt valemile 
 
 
 
 
kus 
P on taotleja hindepunktid; 
MT on taotleja müügitulu; 
MT0 on selle suurusgrupi, kuhu taotleja kuulub, minimaalne müügitulu; 
MT1 on selle suurusgrupi, kuhu taotleja kuulub, maksimaalne müügitulu; 
P0 on selle suurusgrupi, kuhu taotleja kuulub, hindepunktid suurusgrupi minimaalse müügitulu korral; 
P1 on selle suurusgrupi, kuhu taotleja kuulub, hindepunktid suurusgrupi maksimaalse müügitulu korral. 
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