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Maaeluministri 3.02.2017 määrus nr 14 
“Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise 

investeeringutoetus” 
Lisa 6 

  
 Muude põllumajandussaaduste tootmise (kaasa arvatud mesindus) valdkonna 

hindamiskriteeriumid 
Rea nr Üldraamistik Kriteeriumi nimetus Kriteeriumi 

kirjeldus/alakriteeriumid 
Hindepunktid 

1 

Sotsiaalmajanduslik 

Taotleja suhtes ei ole “Eesti maaelu arengukava 
2007–2013” (edaspidi MAK 2007–2013) meetme 1.4 
“Põllumajandusettevõtete ajakohastamine” (edaspidi 
meede 1.4) raames tehtud toetuse maksmise otsust ega 
käesoleva toetuse raames tehtud taotluse rahuldamise 
otsust. 

Taotleja suhtes ei ole MAK 2007–
2013 meetme 1.4 raames tehtud 
toetuse maksmise otsust ega käesoleva 
toetuse raames tehtud taotluse 
rahuldamise otsust. 

8 

2 

Taotlejale on MAK 2007–2013 
meetme 1.4 raames tehtud toetuse 
maksmise otsus ja käesoleva toetuse 
raames taotluse rahuldamise otsus 
kokku või eraldi summas: 
 
kuni 50 000 eurot 
 
üle 50 000 euro – 150 000 eurot 
 
üle 150 000 euro – 300 000 eurot 

 
 
 
 
 
 

4 
 

3 
 

2 
3 

Taotleja, kes kavandab investeeringu teha saarel. 
 

Taotleja, kelle investeeringuobjekt 
asub saarel või kes kavandab 
investeeringu teha saarel. 

1 

4 Sotsiaalmajanduslik maksimaalselt kokku 9 



2 
 

5  
Taotleja, kellel on keskkonnanõuete või loomade heaolu 
nõuete täitmise kohustus, või taotleja, kes on mahetootja. 

Taotlejal1 on kohustus 
keskkonnasõbraliku majandamise või 
loomade heaolu toetuse alusel. 

3 

6 

Keskkond 

Taotlejaks on mahepõllumajanduse 
valdkonnas tunnustamise 
üleminekuperioodil olev või 
tunnustatud ettevõtja. 

4 

7 
Taotleja, kes investeerib bioenergia tootmisse. Taotlusega kavandatava 

koguinvesteeringu maksumusest enam 
kui 50% moodustab bioenergia 
tootmisesse tehtud investeering. 

3 

8 
Taotleja teeb investeeringu sõnnikuhoidla2 ehitamiseks. Sõnnikuhoidla ehitamine moodustab 

50–75,00% taotlusega kavandatava 
koguinvesteeringu maksumusest.  

1 

9 
Sõnnikuhoidla ehitamine moodustab 
enam kui 75,00% taotlusega 
kavandatava koguinvesteeringu 
maksumusest. 

2 

10 
Lisapunktid, kui real 8 või 9 märgitud 
sõnnikuhoidla asub nitraaditundlikul 
alal või see plaanitakse sinna rajada. 

3 

11 

Investeering tehakse vedelsõnnikulaoturi3 ostmiseks. Vedelsõnnikulaoturi ostmine 
moodustab taotlusega kavandatava 
koguinvesteeringu maksumusest:  
 
1. 10–25% 
2. üle 25% 
 

 
 
 
 

2 
3 

                                                 
1 Tootjarühma puhul peab olema nimetatud kohustus tootjarühmal või kõigil tema liikmetel. 2 Sõnnikuhoidlaks loetakse ka sügavallapanuga laut, mis mahutab vähemalt taotleja loomade kaheksa kuu sõnniku koguse. 3 Ostetav vedelsõnnikulaotur peab olema kantud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 99 lõike 6 kohaselt põllumajandustoetuste ja põllumassiivide 
registrisse kui segamis-, avalõhe-sisestus-, sulglõhe-sisestus- või kõrgsurve-sisestusseadisega laotur. 
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12 Keskkond maksimaalselt kokku 11 

13 

Majandus  
 

Taotleja, kes tõenäoliselt vajab investeeringu 
elluviimiseks toetust enam. 

Taotleja taotluse esitamise aastale 
vahetult eelnenud kahe majandusaasta 
keskmine müügitulu on vahemikus4: 
 
14 000 – 30 000 eurot  
 
üle 30 000 euro – 100 000 eurot 
 
üle 100 000 euro – 200 000 eurot 
 
üle 200 000 euro – 300 000 eurot 

 
 
 
 

2 
 

4 
 

2 
 

1 

14 
Investeeringuga ehitatakse hoone või laiendatakse või 
ehitatakse ümber olemasolevat. 
 

Taotlusega kavandatavast 
koguinvesteeringust enam kui 50% 
moodustab hoone ehitamisse tehtud 
investeering5. 

2 

15 

Toetuse ergutava mõju tagamiseks antakse hindepunkte 
ettevõtjatele, kelle investeeringu maksumuse ja 
müügitulu suhe ei ole liiga suur ega väike 6. 

Taotlusega kavandatava 
koguinvesteeringu maksumuse ja 
taotleja taotluse esitamisele vahetult 
eelnenud kahe majandusaasta 
keskmise müügitulu suhtarv on 
suurem kui 3,01.  

1 

                                                 
4 Tootjarühma puhul jagatakse tootjarühma taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu tootjarühma liikmete arvuga. Kui tootjarühmal ei ole äriregistrile 
esitanud majandusaasta aruandeid, siis loetakse tootjarühma müügituluks tema liikmete vastava aasta vastava müügitulu keskmist. 5 Välja arvatud sõnnikuhoidlasse või sügavallapanuga lauta, mis mahutab taotleja loomade vähemalt kaheksa kuu sõnniku koguse, tehtud investeering.  6 Kui tootjarühm on äriregistrile esitanud vähem kui kahe majandusaasta aruanded, loetakse tootjarühma puuduva majandusaasta müügituluks tema liikmete vastava aasta vastava 
müügitulu summa. 
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16 

Taotlusega kavandatava 
koguinvesteeringu maksumuse ja 
taotleja taotluse esitamisele vahetult 
eelnenud kahe majandusaasta 
keskmise müügitulu suhtarv on 
vahemikus 2,01–3,00. 

2 

17 

Taotlusega kavandatava 
koguinvesteeringu maksumuse ja 
taotleja taotluse esitamisele vahetult 
eelnenud kahe majandusaasta 
keskmise müügitulu suhtarv on 
vahemikus 1,00–2,00. 

3 

18 

Taotlusega kavandatava 
koguinvesteeringu maksumuse ja 
taotleja taotluse esitamisele vahetult 
eelnenud kahe majandusaasta 
keskmise müügitulu suhtarv on 
vahemikus 0,50–0,99. 

2 

19 

Taotlusega kavandatava 
koguinvesteeringu maksumuse ja 
taotleja taotluse esitamisele vahetult 
eelnenud kahe majandusaasta 
keskmise müügitulu suhtarv on 
vahemikus 0,11–0,49.  

1 

20 

Taotleja on spetsialiseerunud tegutsema valdavalt 
põllumajanduse valdkonnas. 

Taotleja taotluse esitamisele vahetult 
eelnenud kahe majandusaasta 
keskmine omatoodetud 
põllumajanduslike toodete müügitulu 
osakaal7 moodustab üle 90,00% kogu 
müügitulust. 

9 

                                                 
7 Tootjarühma puhul vaadatakse osakaalu liikmete summaarses müügitulus (kui vastava majandusaasta aruannet ei ole olemas) või tootjarühma turustatud põllumajandusliku 
müügitulu osakaalu tootjarühma kogu müügitulus (kui vastava majandusaasta aruanne on olemas). 
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21 

Taotleja taotluse esitamisele vahetult 
eelnenud kahe majandusaasta 
keskmine omatoodetud 
põllumajanduslike toodete müügitulu 
osakaal7 on vahemikus 80,01–90,00% 
kogu müügitulust. 

7 

22 

Taotleja taotluse esitamisele vahetult 
eelnenud kahe majandusaasta 
keskmine omatoodetud 
põllumajanduslike toodete müügitulu 
osakaal7 on vahemikus 70,00–80,00% 
kogu müügitulust. 

5 

23  

Investeering tehakse valdkonda, kus Eesti isevarustatuse 
tase ei ole täidetud. 

Investeering on marjade, puu- ja 
köögivilja kasvatamisse või 
mesinduse arendamisse. Nimetatud 
valdkondadesse planeeritud 
investeering moodustab 
koguinvesteeringust: 

1. 50–90% 
2. üle 90% 

 
 
 
 
 
 

4 
7 

24 Majandus maksimaalselt kokku 25 
25 Ühistegevus Taotleja on tootjarühm. Toetust taotleb tootjarühm. 7 
26 Ühistegevus maksimaalselt kokku 7  
27 Maksimaalne hindepunktide summa 45 
28 Minimaalne hindepunktide summa (25%) 11 

 


