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Hindamiskriteeriumid ja hindepunktid 

 
 

PÄRANDKULTUURI SÄILITAMINE 

  Hindepunktid 

1 Taotleja, kes taotleb toetust järgmistele objektidele:  

21.1. eripärase koosseisuga katsekultuurid; 

21.2. eripärase maapinna ettevalmistusega või tehnoloogiaga rajatud 

puistud; 

21.3. jäljed huvitavamate metsamajandusvõtete rakendamisest. 
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2 Taotleja, kes taotleb toetust järgmistele objektidele:  

22.1. silmapaistvad võõrliikidepuistud; 

22.2. traditsioonidega seotud puistud. 
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3 Taotleja, kes taotleb toetust järgmistele objektidele: 

23.1. eriotstarbel rajatud puistud; 

23.2. eripärase kasutuseesmärgiga puistud; 

23.3. metsad, mida on uurinud tuntud teadlased;  

23.4. vanad metsataimlad; 

23.5. endisaegsete metsakorralduste jäljed (nt üle 150-aastased 

kvartalisihid); 

23.6. puude mõõtmete või muu poolest silmapaistvad puistud ja 

puudegrupid. 
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4 Taotleja, kes taotleb toetust järgmistele objektidele: 

24.1. ajalooliste isikute rajatud puistud; 

24.2. ajaloosündmustega seotud puistud; 

24.3. metsastunud pargid; 

24.4. vaigukogumispunktid. 
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1
 Hindepunktid antakse ridadel 21.1 kuni 21.3 loetletud tegevuste kohta kokku. 

2
 Hindepunktid antakse ridadel 22.1 ja 22.2 loetletud tegevuste kohta kokku. 

3
 Hindepunktid antakse ridadel 23.1 kuni 23.6 loetletud tegevuste kohta kokku. 

4
 Hindepunktid antakse ridadel 24.1 kuni 24.4 loetletud tegevuste kohta kokku. 

 

 

 

 



METSAÜHISTU TOETUS 
  Hindepunktid 

5 Metsaühistu liikmete arv on 40 kuni 65* 

Metsaühistu liikmete arv on 80 kuni 100** 

1 

6 Metsaühistu liikmete arv on 66 kuni 100* 

Metsaühistu liikmete arv on 101 kuni 150** 

3 

7 Metsaühistu liikmete arv on 101 kuni 200* 

Metsaühistu liikmete arv on 151  kuni 300**  

5 

8 Metsaühistu liikmete arv on 201 ja rohkem * 

Metsaühistu liikmete arv on 301 ja rohkem**  

 7 

9 Metsaühistu liikmete omandis oleva metsamaa pindala kokku on kuni 

1000 hektarit* 

Metsaühistu liikmete omandis oleva metsamaa pindala kokku on kuni 

2000 hektarit** 

1 

10 Metsaühistu liikmete omandis oleva metsamaa pindala kokku on 1000,1 

kuni 2500 hektarit* 

Metsaühistu liikmete omandis oleva metsamaa pindala kokku on 2000,1 

kuni 3000 hektarit** 

2 

11 Metsaühistu liikmete omandis oleva metsamaa pindala kokku on 2500,1 

kuni 5000 hektarit* 

Metsaühistu liikmete omandis oleva metsamaa pindala kokku on 3000,1 

kuni 6000 hektarit** 

3 

12 Metsaühistu liikmete omandis oleva metsamaa pindala kokku on 5000,1 

kuni 7000 hektarit* 

Metsaühistu liikmete omandis oleva metsamaa pindala kokku on 6000,1 

kuni 10 000 hektarit** 

4 

13 Metsaühistu liikmete omandis oleva metsamaa pindala kokku on 7000,1 

kuni 10 000 hektarit* 

Metsaühistu liikmete omandis oleva metsamaa pindala kokku on 10 000,1 

kuni 15 000 hektarit** 

5 

14 Metsaühistu liikmete omandis oleva metsamaa pindala kokku on üle 

10 000 hektari* 

Metsaühistu liikmete omandis oleva metsamaa pindala kokku on üle 

15 000 hektari** 
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15 Metsaühistu taotleb toetust erametsaomanike rühmanõustamiseks 5 

16 Metsaühistu taotleb toetust metsamajandusalase koostööprojekti 

teostamiseks  

3 

17 Metsaühistu taotleb toetust erametsanduse nõustamise ja koolitamise 

tugisüsteemi arendamiseks 

2 

18 Metsaühistu taotleb toetust koolimetsa asutamise ja tegevuse 

korraldamiseks 

1 

 

* rakendatakse 2010 aasta lõpuni 

 
** rakendatakse alates aastast 2011 

 
 
 
 
METSA UUENDAMISE NING ERAMETSAOMANIKE METSA INVENTEERIMISE 
JA METSAMAJANDAMISKAVADE KOOSTAMISE TOETUSE RAHASTAMISE 
MÄÄRA  ARVUTUSVALEM  
 

 

 

 
 

kus: 

x on rahastamise määr;  

R – taotlusvooru rahastamise eelarve;  

Ti – taotluse rahaline maht;  

nmax – piirmäära ületavate taotluste arv;  

nmin – piirmäärast väiksemate taotluste arv.  
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