
Taotluste hindamise kriteeriumid
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Hindamisel arvestatakse:

Põllumajandusministri 16. märtsi 2010. a määruse nr 29
«Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris
uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise

alase koostöö tegemise toetuse saamise nõuded,
toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord»

lisa 5

1. Võimalus 
kasutada uurimis- 
ja 
arendustegevuse 
tulemusi 
tootmises 

25% – võimalusi rakendada projekti tulemusi tootmises; 
– võimalusi mitmekesistada projekti käigus välja 
töötatavat toodet, tootmisviisi või tehnoloogiat; 
– projekti eesmärgiks oleva toote, tootmisviisi, või 
tehnoloogia turule jõudmise kiirust 

2. Uurimis- ja 
arendustegevuse 
tulemuste 
majanduslik 
tähtsus 

25% – võimalusi kaitsta projekti käigus loodavat 
tööstusomandit; 
– projekti eesmärgiks oleva toote turuvõimalusi ja 
atraktiivsust; 
– projekti käigus välja töötatava toote, tootmisviisi, või 
tehnoloogia konkurentsieeliseid; 
– projekti elluviimisega seotud mõju ettevõtte käibe 
kasvule (sealhulgas ekspordikäibe kasvule); 
– projekti elluviimisega seotud mõju töökohtade 
loomisele või säilitamisele ettevõttes; 
– projekti mõju kõrge lisandväärtusega toodete ja 
teenuste osakaalu suurenemisele ettevõtja käibes 

3. Projekti seos 
põllumajandus-
poliitika 
eesmärkidega 
ning tulemuste 
mõju kohaliku 
põllumajandus-
liku tootmise 
arengule, 
keskkonnale ja 
ühiskonnale 

5% – projekti õnnestumise mõju ettevõtjatele, kes projektis 
ei osale; 
– projekti elluviimisega kaasnevaid muid mõjusid (mõju 
kohaliku põllumajandustootmise arengule, 
keskkonnasäästliku arengu edendamisele, projekti 
elluviimise tulemusena tekkinud oskusteabe levik Eesti 
ettevõtlussektoris ja muud sellesarnased mõjud, projekti 
seosed põllumajanduspoliitika üldiste eesmärkidega) 
 

4. Projekti 
elluviijate 
võimalused, 
pädevus ja 
töökogemus 

15% – projekti tehnoloogiliste probleemide määratletust; 
– turuinfo olemasolu projekti eesmärgi kohta ja turuinfo 
kvaliteeti; 
– projekti elluviimiseks vajaliku infrastruktuuri 
olemasolu; 
– ettevõtja juhtkonna ja projektiga seotud isikute 
põhipädevusi; 



– projekti meeskonna komplekteeritust;  
– projekti elluviijate koostöövõrgustiku ulatust ja 
kvaliteeti; 
– projekti meeskonna isikliku pühendumise määra; 
– ettevõtja ja projekti meeskonna võimelisust piisavalt 
kiiresti reageerida projekti elluviimisega kaasneda 
võivatele olulistele muutustele 

5. 
Rahastamisskeem
i põhjendatus, 
taotletavate 
rahaliste vahen-
dite suurusjärk 

15% – kulude realistlikkust ja põhjendatust;  
– ettevõtja omafinantseeringu osatähtsust ja 
finantspädevust 

6. Osalevad 
ettevõtjad ja 
nende arv  

15% – ettevõtja tegutsemise ajalugu, ettevõtte rahavoo 
prognoosi; 
– osalevate ettevõtjate arvu 

7. Projekti 
valdkond 

Lisanduv 
5% 

– projekti suunatust eelistatud valdkondadele, milleks on 
toidukvaliteedikava, funktsionaalse toiduaine või 
erivajadustega tarbijagrupile mõeldud toiduaine 
väljatöötamine või energiasäästule suunatud tehnoloogia 
arendamine; 
– projekti uudsust 

 

 
Hindamiskomisjoni liikmed hindavad taotlust skaalal 0–4 (minimaalne võimalik hinne – „0“, 
maksimaalne võimalik hinne – „4“). Taotluse koondhinne moodustub hindamiskriteeriumide 
alusel antud hinnete kaalutud keskmiste liitmisel.  
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Toiduohutuse asekantsler kantsleri ülesannetes  


