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TOOTJARÜHMA LOOMISE JA ARENDAMISE TOETUSE TAOTLUSE 

HINDAMISE KRITEERIUMID PÕLLUMAJANDUSSEKTORIS 

 

Nr PÕLLUMAJANDUSSEKTORI KRITEERIUMID 
HINDE-

PUNKTID 

1 
Taotleja liikmete arv taotluse esitamisele vahetult eelnenud 

majandusaastal 

Kuni 9 

hindepunkti 

1.1 Taotleja liikmete arv  

 

Teravilja, õliseemnete ja 

valgurikaste taimede  ning 

lehmapiima ja -piimatoodete 

turustamise valdkond 

Loomakasvatustoodete (v.a 

lehmapiim ja -piimatooted) ning 

muude põllumajandustoodete 

turustamise valdkond 

 

vähemalt 15 liiget vähemalt 6 liiget 1 

16–20 liiget 7–10 liiget 2 

21–24 liiget 11–14 liiget 3 

25–28 liiget 15–18 liiget 4 

29–32 liiget 19–22 liiget 5 

32 liiget või rohkem 23 liiget või rohkem 6 

1.2 

Taotleja liikmete arv taotluse esitamisele vahetult eelnenud 

majandusaastal suurenes sellele eelnenud majandusaastaga võrreldes 

kuni 10% 

1 

1.3 

Taotleja liikmete arv taotluse esitamisele vahetult eelnenud 

majandusaastal suurenes sellele eelnenud majandusaastaga võrreldes üle 

10% 

2 

1.4 
Taotleja on taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähem kui kaks 

majandusaastat
1
 

3 

2. 

Taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta 

müügitulu tema liikmete toodetud põllumajandustoodete ja nende 

töötlemisel saadud toodete turustamisest kokku 

Kuni 12 

hindepunkti 

2.1 Müügitulu suurus  

 

Teravilja, 

õliseemnete ja 

valgurikaste 

taimede 

turustamise 

valdkond 

Loomakasvatus-

toodete (v.a 

lehmapiim ja –

piimatooted) 

turustamise 

valdkond 

Lehmapiima ja –

piimatoodete 

turustamise 

valdkond 

Muude 

põllumajandus-

toodete 

turustamise 

valdkond 

 

351 000 kuni 

750 000 eurot 

35 100 kuni  

250 000 eurot 

351 000 kuni 

900 000 eurot 

35 100 kuni  

250 000 eurot 
5 

üle  

750 000 euro 

kuni  

1 200 000 

üle  

250 000 euro 

kuni  

750 000 eurot 

üle  

900 000 euro 

kuni  

2 100 000 eurot 

üle  

250 000 euro 

kuni  

750 000 eurot 

6 

                                                 
1
 Kui taotleja saab hindepunktid hindamiskriteeriumi 1.4 alusel, ei saa ta hindepunkte hindamiskriteeriumi 1.2 

või 1.3 alusel. 



eurot 

üle  

1 200 000 euro 

kuni  

1 600 000 

eurot 

üle  

750 000 euro 

kuni  

1 200 000 eurot 

üle  

2 100 000 euro 

kuni  

3 300 000 eurot 

üle  

750 000 euro 

kuni  

1 200 000 eurot 

7 

üle  

1 600 000 euro 

kuni  

2 000 000 

eurot 

üle  

1 200 000 euro 

kuni  

1 600 000 eurot 

üle  

3 300 000 euro 

kuni  

5 000 000 eurot 

üle 

1 200 000 euro 

kuni 1 600 000 

eurot 

8 

üle  

2 000 000 euro 

üle  

1 600 000 euro 

üle  

5 000 000 euro 

üle  

1 600 000 euro 
9 

2.2 

Taotleja müügitulu tema liikmete toodetud põllumajandustoodete ja 

nende töötlemisel saadud toodete turustamisest suurenes taotluse 

esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal sellele eelnenud 

majandusaastaga võrreldes 10−20% 

1 

2.3 

Taotleja müügitulu tema liikmete toodetud põllumajandustoodete ja 

nende töötlemisel saadud toodete turustamisest suurenes taotluse 

esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal sellele eelnenud 

majandusaastaga võrreldes üle 20% kuni 30% 

2 

2.4 

Taotleja müügitulu tema liikmete toodetud põllumajandustoodete ja 

nende töötlemisel saadud toodete turustamisest suurenes taotluse 

esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal sellele eelnenud 

majandusaastaga võrreldes üle 30% 

3 

3 
Taotleja liikmete toodetud põllumajandustoodete töötlemine ja 

eksport 

Kuni 6 

hindepunkti 

3.1 

Taotleja liikmete toodetud põllumajandustoodete ja nende töötlemisel 

saadud toodete müügitulust moodustas töötlemisel saadud toodete 

müügist saadud tulu taotluse esitamisele vahetult eelnenud 

majandusaastal vähemalt 20% 

2 

3.2 

Taotleja liikmete toodetud põllumajandustoodete ja nende töötlemisel 

saadud toodete müügitulust moodustas väljaspool Eestit turustatud 

toodete müügist saadud tulu taotluse esitamisele vahetult eelnenud 

majandusaastal vähemalt 10% 

1 

3.3 

Taotleja liikmete toodetud põllumajandustoodete ja nende töötlemisel 

saadud toodete müügitulust moodustas väljaspool Eestit turustatud 

töödeldud toodete müügist saadud tulu taotluse esitamisele vahetult 

eelnenud majandusaastal 10−20% 

1 

3.4 

Taotleja liikmete toodetud põllumajandustoodete ja nende töötlemisel 

saadud toodete müügitulust moodustas väljaspool Eestit turustatud 

töödeldud toodete müügist saadud tulu taotluse esitamisele vahetult 

eelnenud majandusaastal üle 20% kuni 30% 

2 

3.5 

Taotleja liikmete toodetud põllumajandustoodete ja nende töötlemisel 

saadud toodete müügitulust moodustas väljaspool Eestit turustatud 

töödeldud toodete müügist saadud tulu taotluse esitamise aastale 

vahetult eelnenud majandusaastal üle 30% 

3 

4 
Mahetoodangu turustamine taotluse esitamisele vahetult eelnenud 

majandusaastal 

Kuni 5 

hindepunkti 



4.1 

Taotleja turustas taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal 

tema liikmete toodetud mahepõllumajanduslikku toodet ja selle 

töötlemisel saadud mahepõllumajanduslikku töödeldud toodet väärtuses 

35 100 −100 000 eurot 

1 

4.2 

Taotleja turustas taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal 

tema liikmete toodetud mahepõllumajanduslikku toodet ja selle 

töötlemisel saadud mahepõllumajanduslikku töödeldud toodet väärtuses 

üle 100 000 euro 

2 

4.3 

Taotleja turustas taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal 

tema liikmete poolt mahepõllumajandusliku toote töötlemisel saadud 

mahepõllumajanduslikku töödeldud toodet väärtuses 35 100 −64 000 

eurot 

1 

4.4 

Taotleja turustas taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal 

tema liikmete poolt mahepõllumajandusliku toote töötlemisel saadud 

mahepõllumajanduslikku töödeldud toodet väärtuses üle 64 000 euro 

kuni 100 000 eurot 

2 

4.5 

Taotleja turustas taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal 

tema liikmete poolt mahepõllumajandusliku toote töötlemisel saadud 

mahepõllumajanduslikku töödeldud toodet väärtuses üle 100 000 euro 

3 

5 Maksimaalsed hindepunktid kokku 
32 

hindepunkti 

 


