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1 Taotleja liikmed viimasel lõppenud majandusaastal Kuni 13 
hinde-
punkti 

Taotleja liikmete arv  

Teravilja, 
õliseemnete ja 
valgurikaste 

taimede turusta-
mise valdkonnas 

Loomakasvatus-
toodete (v.a 
lehmapiim ja  
-piimatooted) 
turustamise 
valdkonnas 

Lehmapiima ja 
 -piimatoodete 

turustamise 
valdkonnas 

Muude 
põllumajandus-

toodete 
turustamise 
valdkonnas 

 

10 – 17 liiget kuni 6 liiget kuni 6 liiget kuni 7 liiget 1 

18 – 25 liiget 7 või 8 liiget 7 või 8 liiget 8 – 10 liiget 2 

26 – 33 liiget 9 või 10 liiget 9 või 10 liiget 11 – 13 liiget 3 

34 – 41 liiget 11 või 12 liiget 11 või 12 liiget 14 – 16 liiget 4 

42 – 49 liiget 13 või 14 liiget 13 või 14 liiget 17 – 19 liiget 5 

50 – 57 liiget 15 või 16 liiget 15 või 16 liiget 20 – 22 liiget 6 

58 – 65 liiget 17 või 18 liiget 17 või 18 liiget 23 – 25 liiget 7 

66 – 73 liiget 19 või 20 liiget 19 või 20 liiget 26 – 28 liiget 8 

74 – 81 liiget 21 või 22 liiget 21 või 22 liiget 29 – 31 liiget 9 

1.1 

vähemalt 82 liiget  vähemalt 23 
liiget  

vähemalt 23 liiget  vähemalt 32 liiget 10 

1.2 Taotlejaga on viimasel lõppenud majandusaastal ühendatud teisi 
tulundusühistuid 

1 

1.3 Taotleja liikmete arv suurenes eelmise majandusaasta lõpu seisuga võrreldes 
üle 10% 

2 

 

2 Taotleja müügitulu liikmete toodetud põllumajandustoote ja selle töötlemisel 
saadud toote turustamisest kokku viimasel lõppenud majandusaastal 

Kuni 19 
hinde-
punkti 

Müügitulu suurus  2.1 

Teravilja, 
õliseemnete ja 
valgurikaste 

taimede 
turustamise 
valdkonnas 

Loomakasvatus-
toodete (v.a 
lehmapiim ja 
-piimatooted) 
turustamise 
valdkonnas 

Lehmapiima ja 
-piimatoodete 
turustamise 
valdkonnas 

Muude 
põllumajandus-

toodete turustamise 
valdkonnas 

 



20 kuni < 40 
mln krooni 

10 kuni < 20 mln 
krooni 

50 kuni < 100 
mln krooni 

10 kuni < 20 mln 
krooni 

1 

40 kuni < 60 
mln krooni 

20 kuni < 30 mln 
krooni 

100 kuni < 150 
mln krooni 

20 kuni < 30 mln 
krooni 

2 

60 kuni < 80 
mln krooni 

30 kuni < 40 mln 
krooni 

150 kuni < 200 
mln krooni 

30 kuni < 40 mln 
krooni 

3 

80 kuni < 100 
mln krooni 

40 kuni < 50 mln 
krooni 

200 kuni < 250 
mln krooni 

40 kuni < 50 mln 
krooni 

4 

100 kuni < 120 
mln krooni 

50 kuni < 60 mln 
krooni 

250 kuni < 300 
mln krooni 

50 kuni < 60 mln 
krooni 

5 

120 kuni < 140 
mln krooni 

60 kuni < 70 mln 
krooni 

300 kuni < 350 
mln krooni 

60 kuni < 70 mln 
krooni 

6 

140 kuni < 160 
mln krooni 

70 kuni < 80 mln 
krooni 

350 kuni < 400 
mln krooni 

70 kuni < 80 mln 
krooni 

7 

160 kuni < 180 
mln krooni 

80 kuni < 90 mln 
krooni 

400 kuni < 450 
mln krooni 

80 kuni < 90 mln 
krooni 

8 

180 kuni < 200 
mln krooni 

90 kuni < 100 
mln krooni 

450 kuni < 500 
mln krooni 

90 kuni < 100 mln 
krooni 

9 

üle 200 mln 
krooni 

üle 100 mln 
krooni 

üle 500 mln 
krooni 

üle 100 mln krooni 10 

2.2 Taotleja müügitulu liikmete toodetud põllumajandustoote ja selle töötlemisel 
saadud toote turustamisest on kasvanud eelmise majandusaasta lõpu seisuga 
võrreldes üle 10% 

1 

2.3 Taotleja turustas liikmete toodetud põllumajandustoodet ja selle töötlemisel 
saadud toodet väljaspool Eestit 

4 

2.4 Taotleja müügitulu liikmete toodetud põllumajandustoote ja selle töötlemisel 
saadud toote turustamisest väljaspool Eestit on suurenenud eelmise 
majandusaasta lõpu seisuga võrreldes üle 10% 

1 

2.5 Taotleja kogu liikmete toodetud põllumajandustoote ja selle töötlemisel saadud 
toote müügitulust moodustasid töötlemisel saadud tooted vähemalt 20%  

2 

2.6 Taotleja müügitulu liikmete toodetud põllumajandustoote töötlemisel saadud 
toodete turustamisest on suurenenud eelmise majandusaasta lõpu seisuga 
võrreldes üle 10% 

1 

3 Investeeringud taotleja arendamiseks viimasel lõppenud majandusaastal Kuni 6 
hinde-
punkti  

3.1 Taotleja tegi investeeringuid liikmete toodetud toodete turustamisega seotud 
elektroonilise lahenduse väljatöötamisse 

2 

3.2 Taotleja tegi investeeringuid liikmete toodetud töötlemata toodete müügiks 
ettevalmistuse edendamiseks 

2 

3.3 Taotleja tegi investeeringuid liikmete toodetud toodete töötlemise 
edendamiseks 

2 

4 Mahetoodangu turustamine lõppenud majandusaastal Kuni 12 
hinde-
punkti  

4.1 Taotleja turustas liikmete poolt mahepõllumajandusliku tootmisviisiga toodetud 
toodet ja selle töötlemisel saadud mahetoodet 2 – 4 miljoni krooni väärtuses 

2 



4.2 Taotleja turustas liikmete poolt mahepõllumajandusliku tootmisviisiga toodetud 
toodet ja selle töötlemisel saadud mahetoodet üle 4 miljoni krooni väärtuses 

4 

4.3 Taotleja turustas liikmete pool mahepõllumajandusliku tootmisviisiga toodetud 
põllumajandustoote töötlemisel saadud mahetooteid 0,5 kuni < 1 miljoni 
krooni väärtuses 

2 

4.4 Taotleja turustas liikmete pool mahepõllumajandusliku tootmisviisiga toodetud 
põllumajandustoote töötlemisel saadud mahetooteid 1 kuni < 2 miljoni krooni 
väärtuses 

4 

4.5 Taotleja turustas liikmete pool mahepõllumajandusliku tootmisviisiga toodetud 
põllumajandustoote töötlemisel saadud mahetooteid 2 kuni < 4 miljoni krooni 
väärtuses 

6 

4.6 Taotleja turustas liikmete pool mahepõllumajandusliku tootmisviisiga toodetud 
põllumajandustoote töötlemisel saadud mahetooteid üle 4 miljoni krooni 
väärtuses 

8 

5 Kokku Kuni 50 
hinde-
punkti 
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